
Trosa den 15 Oktober  2013

Verksamhetsberättelse Lions Club Trosa  120701 - 130630

Styrelsen har under året bestått av:

1. President Klas Erlandsson
2. Vice President Jim Olsson
3. Sekreterare Laila Nilsson
4. Kassör Bengt Larsson
5. Klubbmästare Jörgen Byström
6. Past President Hans Andersson
7. Past Past President Mats Gernandt
8. Tail Twister Matti Stenberg
9. Medlemskommittéordf. Roland Berg

Under verksamhetsåret har vi genomfört 9 medlemsmöten och 9 styrelsemöten.

På styrelsemötena har ärenden förberetts inför medlemsmötena.  

 Förutom majmötet som nu av tradition hålls vid Åda Golf & Country Club så förlades
aprilmötet på Femörefortet i Oxelösund där vi även erhöll en mycket intressant 
rundvandring med information om anläggningen och dess historia. Övriga 
medlemsmöten har varit förlagda till vår klubblokal. Vid oktobermötet deltog vDG 
Ralf Melin som informerade oss om Lions verksamhet i stort, Vår zonordförande Ulla
Björkström med make gästade oss vid vårt nov-möte där hon deltog i 
förhandlingarna och informerade oss om aktuella frågor. 

Vid mars-mötet besöktes mötet av Trosas planchef Linda Axelsson som informerade 
oss om tillkomsten och regler vid framtagandet av planer samt pågående aktuella 
planprocesser i kommunen. 

Årets traditionella julmiddag med respektive avåts i Pensionärernas hus och med 
mat från Svalins i samband med decembermötet. 

Klubben har varit representerad vid tre zonmöten som numera är förlagda till Hotell 
Skogshöjd i Södertälje.

Klubben har inte representeras på något distriktsmöte, ej heller på årets riksmöte 
som hölls i Åre den 10-12 maj.

Medlemmar

Vår club har under våren utökats med 2 nya medlemmar då Bernt Pettersson och 
Tord Löfgren invalts som medlemmar. Kjell Tybring  har även tillkommit till vår club 
då han byter Lions club i Motala mot Lions club i Trosa.



Tyvärr har vi på grund av ålder och ohälsa mist 4 st medlemmar då Ingvar 
Andersson, Margareta Verlaque, Arne Ek och Ali Yagpubi begärt och beviljats utträde
ur klubben.
. 

Medlemsantalet är 35 st.

Aktiviteter

Trosa Marknad

Under ledning av marknadsgeneral Ronny Brox anordnades Trosa Marknad för 54:e 
gången den 9 juni 2013. Marknaden var som vanligt välbesökt och inbringade brutto 
376 276 kr, netto att disponera blev 199 737 kr.
Parkering anordnades i år som året innan på ”cirkusplatsen, ” A-parkeringen” och ”C-
parkeringen. Trosa Tryckeri hade även i år på ett mycket välvilligt och generöst sätt 
upplåtit sin parkering och tomtmark åt oss för parkering vilket visade sig vara mycket
värdefullt, ett sort tack till Marie och Greger Lundberg. 
Till hjälp för att personellt klara av anstormningen av bilar till respektive 
parkeringsplats har vi i år tecknat ett avtal med Trosa Edanö Innebandyklubb om 
personal och ersättning. Avtalet gäller i två år och kan sedan om parterna är överens
förlängas med ett år i taget.  

Pensionärsaktiviteter

Föregående års lyckade grillbuffè på Trosagården och Häradsgården anordnades i 
år nu även på Ängsgården.Trosa-Lasse stod även i år för en mycket uppskattad 
underhållning på alla tre ställena. Det kan poängteras att regnet även i år var ett 
inslag i festligheterna på Trosagården, detta dämpade inte den glada stämningen på 
något sätt. 
Vi har i år inlett ett samarbete med Elisabeths Stiftelse om att underhålla de boende 
på kommunens äldreboenden. Sista fredagen i varje månad har en artist uppträtt en 
timme på respektive äldreboende och de äldre har även bjudits på enkel förtäring 
vilket har varit mycket uppskattat. Kostnaden för hela arrangemanget har Elisabeths 
Stiftelse stått för.
Som tidigare år har vi för de boendes trevnad med julblommor pyntat på kommunens
äldreboenden. 

Hjärtstartare

Vi har under året införskaffat en hjärtstartare som enligt överenskommelse med 
Konsum placerats i deras butik vid torget. I överenskommelsen ingick även att vi 
bidrog till en del av kostnaden för utbildning i handhavandet av hjärtstartaren. Anslag
om hjärtstartarens placering finns uppsatta på byggnader kring torget samt i 
konsumbutikens entré.
 



Världens Barn-Röda Fjädern

Några särskilda arrangemang för Världens Barn och Röda Fjädern har inte 
anordnats. Vi har däremot ur aktivitetskassan bidragit med 20 000 kr till Världens 
Barn och 20 000 kr till Röda Fjädern.. 

Stipendier

Årets Lions Stipendium på 10 000 kr tilldelades Trosa Alpina klubb för deras ibland 
många gånger otacksamma arbete med att ge Trosas ungdomar en möjlighet att 
utöva utförsåkning inom kommunens gränser.
Diplom och penningsumma utdelades vid Trosa Hembygdsförenings 
valborgsmässofirande på Trosa torg.
Lions Kulturskolestipendium på 5 000 kr tilldelades Sara Öman för hennes 
kunskaper i fiolspelandets konst. 
Diplom och penningsumma utdelades vid Trosa Hembygdsförenings 
nationaldagsfirande i Garvaregården.

Stadsloppet

Som tidigare år så medverkade Lions med att utse och kröna årets kranskulla. Vid 
en ceremoni vid målområdet erhöll kranskullan Essmiralda Tällö  från 
Innebandyföreningen Trosa ett smycke som bevis på sin utmärkelse. 

Exempel på ekonomiska bidrag som fördelats vid medlemsmöten, exkl bidrag 
som centralt beslutats.

Inköp av nallar till barn  (ambulanstransporter) 3 000 kr
Inköp av reflexer till Västerljungs kyrkskola 1 000 kr
Stödjande av ungdomsläger inom zonen 3 000 kr
Inköp av ved till kommuninnevånare i nöd 5 000 kr
Bidrag till Röda Fjädern                   20 000 kr
Bidrag till Världens Barn                   20 000 kr
Bidrag till Alek Poulten för operation i USA                   20 000 kr
Lions katastroffond                   20 000 kr
Bidrag till ”Alla barns roliga dag” 2 000 kr
Bidrag till BRIS 5 000 kr
Bidrag till Casa Minuata 3 000 kr
Bidrag till fotbollsskola i Västerljung 3 000 kr

På styrelsens vägnar
Klas Erlandsson
Lions President 2012/2013
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