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Styrelsen för Hellas Supporterklubb överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse, klubbens 
fyrtiofemte (45:de) i ordningen. 
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Clas Ström 
Vice ordförande, sekreterare: Kjell Löfberg 
Kassör: Lennart Mossberg 
Övriga ledamöter: Karl-Erik Embrén, Sune Svärd och Majken Wennberg 
 
Revisorer: Leif Gravenius, Lars-Göran Åkerlind 
revisorssuppleant: Bengt Hellberg 
 
Valberedning: Järk Borén och Gustaf Peibert 
 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft fem (5) protokollförda möten (30 januari,  
17 mars, 28 april, 18 augusti och 17 november) samt ett arbetsmöte (9 december). Dessutom har 
telefon och e-post kontakt tagits vid behov. Inför årets årsmöte hölls också ett styrelsemöte den 7 
januari 2004. 
 
Klubbens slogan under verksamhetsåret har varit: ”2003 – Kom och Vá Mé”. Det segrande förslaget 
inlämnades av Ingrid Sjöstrand. 
 
Medlemsantalet har varit i stort sätt oförändrat från föregående år. Under 2003 har klubben haft 
etthundranio (109) registrerade medlemmar och nittiofem (95) betalande medlemmar. Härutöver har 
femtiotre (53) extra andelar tecknats. 
 
Klubbens ekonomi framgår av kassörens och revisorernas rapport. 
 
Under verksamhetsåret har tjugotvå (22) vinster i klubbens månadslotteri delats ut i form av fyra (4) 
trisslotter per vinst. 
Vid årsmötet den 30 januari 2003 lottades sextio (60) penninglotter ut bland klubbens medlemmar. 
 
Tre sektioner har under verksamhetsåret ansökt och fått bidrag från Supporterklubben för olika 
elitsatsningar inom sina ungdoms-, junior- och seniorverksamheter. Orientering har fått 20 000:-, 
friidrott 15 000:- och tennis 11 000:- kronor. Inga andra sektioner har ansökt om bidrag. 
 
Under det gångna året har Hellasgården 60-års jubilerat. Det har uppmärksammats med 
jubileumsarrangemang den 12 juni och den 4 september.  Hellas Supportklubb har stått för 
arrangemangen i form av en tipspromenad och en lekfull femkamp för klubbens medlemmar och 
sektioner. Vid båda jubileumsarrangemangen delade Supportklubben ut ett bidrag på 3 000:- kronor 
till den sektion som lyckades bäst i tipspromenaden och femkampen. 
 
Hellas Supporterklubb har den 1 april 2003 öppnat en egen hemsida på Internet. Sidan når man enklast 
genom att gå in på www.hellas.se och där klicka på länken till Supporterklubben. På hemsidan hittar 
man information om aktuella händelser inom Hellas och Supporterklubben, dragningslistan i klubbens 
månadslotteri, en kontaktsida m.m. Hemsidan har besökts drygt ettusensjuhundra (1700) gånger sedan 
starten. Besök gärna vår hemsida med jämna mellanrum. 
 

http://www.hellas.se/


Vid föregående årsmöte beslöts enhälligt att årsavgiften för verksamhetsåret skulle vara oförändrad, 
300 kronor för en andel och 125 kronor för en extra andel. 
 
Klubbens inriktning är att stödja hellensk elitidrott på senior-, junior- och ungdomssidan inom alla 
aktiva sektioner i Hellas. Ökade kostnader i form av bland annat höga plan- och hallhyror och höga 
resekostnader medför ett allt svårare ekonomiskt klimat för sektionerna. Det krävs också mycket stora 
insatser för att nå översta toppen inom olika idrotter. Supporterklubben och medlemmarnas roll som 
bidragsgivare blir därför allt viktigare. 
 
Supporterklubbens alla inkomster bygger i dag enbart på de bidrag vi får från er medlemmar. Vår 
förhoppning under 2004 är att öka medlemsantalet. Därför har klubben beslutat att de medlemmar som 
värvar en ny medlem under året får en extra andel i månadslotteriet under 2004. 
 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar för de generösa bidrag och det stöd klubben fått 
under det gångna verksamhetsåret. 
 
 
 
Stockholm i januari 2004 
 
 
 
 
 
Clas Ström Kjell Löfberg Lennart Mossberg 
 
 
 
 
 
Karl-Erik Embrén Sune Svärd Majken Wennberg 
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