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Verksamhetsberättelse för Lions Club Trosa 2021-2022
Styrelsen har under fiskalåret bestått av:
President
Elisabeth Hammarlund
V:e president
Mona Holmberg Larsson
Past president
Sekreterare
Agneta Flock
Kassör
Bengt Larsson
Klubbmästare
Bernt Pettersson
GST-ordförande
Mia Westberg

När vi startade verksamhetsåret 2021-2022 hade covidrestrektionerna lättat så vi kunde åter
träffas fysiskt. Då vår lokal genomgick en viss reparation under hösten hade vi inte tillträde dit
utan våra möten var förlagda till på Utsikten, Skärborgarnas hus samt Pensionärernas hus.
Under verksamhetsåret har vi haft 9 medlemsmöten.
Styrelsemöten har ägt rum inför varje medlemsmöte.
Klubben har varit representerad på de av distriktet och zonen anordnade fysiska och digitala
möten.
DG Mats Gernandt och 1:a VDG Göran Hammarlund och presidenten deltog på Riksmötet i Falun
27/5-29/5.
Klubben var representerad i fanborgen på Nationaldagen den 6 juni och festligheterna därefter på
Garvaregården .
I samband med Stadsloppet förärades kranskullan Elise Rosén från Trosagymnasterna med ett
halssmycke.
Ronny Brox har under året genomgått utbildning hos MSB i projektet Bring quality to life som
innebär att han som volontär kan bli kallad ut till katastrofområde för att bla resa tält.
Måluppfyllelse enl verksamhetsplan.
Medlemsutveckling: Mål att öka med en medlem (+1)
Vi har hälsat sex (6) nya medlemmar välkomna och fyra (4) medlemmar har lämnat oss.
Målet uppnått med två (2)
Vi var vid årets slut 33 medlemmar.
Ledarskapsutveckling
Öka Lionskunskapen hos medlemmarna bla genom att bjuda in ansvariga för olika Lionsprojekt.
Delta i de av distriktet planerade utbildningsinsatser för tjänstemän samt övriga funktionärer.
Målet ej uppnått bla på grund av att vi under hösten hade våra möten förlagda till andra lokaler.
Serviceaktiviteter
Aktiviteter i samband med Världslionsdagen 8/10 då vi samlade in glasögon (Sight First dagen)
Ingen speciellt aktivitet i anslutning till Diabetsdagen den 14/11, inte heller den 5/6 internationella
miljödagen.
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PR/Marknadsföring/Information
Sprida information om Lions och vår verksamhet.
Mål, att dela ut informationsmaterial i samband med aktiviteter
Målet delvis uppnått: Vi har vid varje aktivitet på stan haft informationsmaterial om Lions.
Vi hade också ett eget stånd på marknaden där vi informerade om Lions verksamhet. Där deltog
även representant från Barndiabetesfonden.
Aktiviteter
-Fiskalårets första aktivitet ägde rum i augusti då några av medlemmarna hjälpte till att resa resp
riva scen på Tureholms slottsteaters årliga förställningar.
-Loppis vid Skolparken var en ny aktivitet vi provade och som slog väl ut. De insamlade medel
skänktes till Barndiabetesfonden.
- Grillning på gårdarna ägde rum under 3 dagar i augusti.
-Vi deltog på julmarknaden lördagen och söndagen 1:a advent.
-Två dagar under sportlovet var vi funktionärer hos Alpinklubben
-Familjeaktivitet med tipspromenad och korvgrillning ägde rum i maj
- Underhållning på kommunens äldreboenden som på uppdrag av Elisabethstiftelsen ordnas av oss
har under fiskalåret kunnat genomföras enl plan.
- Likaså Lunch med underhållning på Fina Fisken ägde rum i maj till glädje för de gamla.
- Marknaden den 11/6, vår stora aktivitet, kunde äntligen genomföras efter två års uppehåll.
Vi har under året överlämnat gosedjur till Ambulanssjukvården i Vagnhärad. Gosedjuren är mycket
uppskattade både av ambulanspersonalen och inte minst av barnen.
Till kommunens äldreboenden lämnades julblommor enl tradition.
Stipendier och bidrag
Bidrag har utbetalats till Trosa sommarteater
Resebidrag till Trosa Edanö Innebandy
Den 6 juni utdelades Lionsstipendiet till Emil Lundkvist och
Kulturskolestipendiet till Gustav Aldenius.
Utmärkelser
Melvin Jones
har utdelats till Mats Gernandt, Bernt Pettersson och Göran Hammarlund för sina insatser i
klubben.
Chevron
har utdelats till Sven-Erik Larsson 30 år, Matti Stenberg 30 år, Bo Gustafsson 10 år och Dori Hamzo
10 år.
Ekonomi
Hänvisas till kassörens redovisning.

Elisabeth Hammarlund
President 2021-2022
Lions Club Trosa
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