
Verksamhetsberättelse för Lions Club Trosa 2019-20 

Styrelsen har bestått av: 

President  Mona Holmberg Larsson 

V:e president  Ricken Svensson Nyqvist 

Past president Tomas Flock 

Sekreterare  Laila Nilsson 

Kassör  Bengt Larsson 

Klubbmästare  Bernt Pettersson 

Tail Twister  Mia Westberg 

 

Detta verksamhetsår har varit ett annorlunda år med Coronapandemi. Under 
verksamhetsåret har styrelsen haft sex fysiska möten, ett via Messenger samt två möten i 
utemiljö. Sex medlemsmöten samt ett avslutningsmöte i juni på Utsikten då 22 medlemmar 
närvarade. Två medlemsmöten har ställts in under våren. 

Decembermötet hölls på Kvarnen och med respektive. Vid det medlemsmötet valdes också 
nya medlemmar in. 

Nya medlemmar  

Under året har Elisabeth Hammarlund, Agneta Pettersson, Sonny Göransson och Christer 
Moander, blivit nya medlemmar. 

Utträde  

Mikael Karlström begärde utträde och var Lionsmedlem t o m juni. 

Christer Moander avled under sommaren och Lions skickade en minnesgåva till 
Cancerfonden. 

Utmärkelse 

En Chevron utdelades till Mats Gernandt 

Trosa Marknad 

Vi började tidigt på året med planering av den årliga Marknaden som skulle varit den 62:a 
men som tyvärr fick ställas in i april på grund av Coronapandemi. Polisen kunde bara ge 
tillstånd för 500 personer, senare 50. Marknaden samlar 15-20 000. Försäljarna meddelades. 

Julmarknaden 2019 

Julmarknaden hölls med lotteri och lite försäljning. Intäkten blev drygt 5000.- 



Pensionärsaktiviteter 

På uppdrag av Elisabeth Svensson stiftelsen har Lions ordnat aktiviteter på äldreboendena i 
Trosa/ Vagnhärad i form av underhållning samt lite förtäring. Under Coronan hölls 
underhållning utomhus. 

Totalt blev det sex spelningar varav två utomhus. Allt har varit mycket uppskattat av de 
boende. 

Vid ett tillfälle abonnerades bussar och som körde pensionärer till Sunds Nergård för lunch 
och underhållning av Niklas Asknergård.  

 

Stipendier och bidrag 

Årets Lionsstipendium tilldelades Trosa Bio och delades ut av Laila Nilsson. 

I april beslutades att ställa in alla bidrag och stipendier p g a Corona. 

Då stadsloppet också ställdes in blev det heller ingen kröning av kranskulla. 

Lions kanna seglingstävling för ungdomar blev också inställd. 

 

Mona Holmberg Larsson 

President  
Lions Club Trosa 

 

 

 

 

  

 


