
SoIK HELLAS SUPPORTERKLUBB 

 
Årsberättelse för tiden 2004-01-01 till 2004-12-31 

 
Styrelsen för Hellas Supporterklubb överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse, klubbens 
fyrtiosjätte (46:de) i ordningen. 
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
Ordförande: Clas Ström 
Vice ordförande och sekreterare: Kjell Löfberg 
Kassör: Lennart Mossberg 
Övriga ledamöter: Karl-Erik Embrén, Sune Svärd och Majken Wennberg 
Revisorer och revisorssuppleant: Leif Gravenius, Lars-Göran Åkerlind och Bengt Hellberg 
Valberedning: Jerk Borén och Gunnar Svensson 
 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft sex (6) protokollförda möten (2004-01-
07, 2004-02-05, 2004-03-29, 2004-06-08, 2004-09-21 samt 2004-11-30) samt ett arbetsmöte 
(2004-12-06). Dessutom har telefon- och e-mejlkontakt tagits vid behov. 
 
Under verksamhetsåret har styrelseledamoten Majken Wennberg avlidit. Hon hann tidigare 
under året få Hellas ledarstipendium för stora ledarinsatser i Hellas under flera decennier. 
Majken Wennberg lämnar ett stort tomrum efter sig. 
 
Klubbens slogan under verksamhetsåret har varit: ”Supportrar så klart – på Hellas sätter fart.” 
Det segrande förslaget inlämnades av Brittis Malm vid föregående årsmöte. 
 
Under det gångna verksamhetsåret har klubben bidragit med stöd till hellenska idrottsutövare. 
Klubbens inriktning är att stödja hellensk elitidrott på senior-, junior- och ungdomssidan. Som 
bekant krävs i dag mycket stora insatser för att nå den översta toppen inom olika idrotter. 
 
Sektionsstyrelserna söker bidrag hos Supportklubben. Under det gångna verksamhetsåret har 
orienteringssektionen fått 20 000 kronor i bidrag till sin elitsatsning på seniorsidan och 
friidrottssektionen 10 000 kronor till sin satsning på stafett-SM. 
 
Medlemsantalet har minskat något från föregående år. Under 2004 hade klubben etthundranio 
(109) registrerade medlemmar varav åttionio (89) betalande medlemmar. Härutöver har 
fyrtiosju (47) extra andelar inbetalats. 
 
Styrelsen mål är att utöka medlemsantalet. En väg är att sprida information om klubbens 
verksamhet för att få aktiva och passiva medlemmar att årligen bidra med 300 kronor genom 
medlemskap i supporterklubben. Ambition är att skapa mer resurser till klubben för att 
därmed i möjligaste mån underlätta arbetet för aktiva och ledare i Hellas. 
Till det arbetet behöver vi er och sektionsstyrelsernas hjälp. Vi är övertygade om att fler vill 
vara med och ställa upp med bidrag för de aktiva idrottsutövarna. Kommande verksamhetsår 
blir det extra viktigt eftersom anslagen från ÖS till sektionerna minskar. Med fortsatta mycket 
uppskattade insatser från medlemmarnas sida är vi övertygade om en positiv framtida 
utveckling för Hellas. 
 



 
Vid föregående årsmöte beslöts enhälligt att årsavgiften för verksamhetsåret skulle vara 
oförändrad dvs. 300:- kronor för en andel och 125:- kronor för varje extra andel. 
 
Som framgår av den bifogade ekonomiska redogörelsen har bidrag under året betalats ut till 
orientering och friidrott. Inga andra sektioner har inkommit med ansökningar, vilket är 
anmärkningsvärt då Supporterklubben försöker vara synnerligen lyhörd för motiverade 
ansökningar om bidrag. 
Supporterklubben uppmanar sektionerna att se över sina behov! 
 
Supporterklubbens kassör Lennart Mossberg tilldelades på Hellas julmiddag i november ett 
ledarstipendium på 3 000:- kronor för sina stora insatser inom klubben under flera decennier. 
 
Varje månad lottas minst 4 trisslotter/andel ut till betalande medlemmar i Supporterklubben. 
Under 2004 har tjugoen (21) medlemmar vunnit trisslotter. Månadsdragningen är 
Supporterklubbens ”tack” till alla bidragsgivare. 
 
Vid klubbens årsmöte för verksamhetsåret 2003 deltog 30-talet medlemmar och som vanligt 
företogs efter årsmötesförhandlingarna utlottning av ett stort antal penninglotter. Dessutom 
såldes ett antal lotter med mycket förnämliga vinster. Lottdragningen skedde i anslutning till 
en avslutande middag efter själva årsmötesförhandlingarna. 
 
Styrelsen vill slutligen ta tillfället i akt och att tacka medlemmarna för allt stöd under det 
gångna året. 
 
 
 Stockholm i januari 2004 
 
 
 
 Clas Ström 
 
 
 Kjell Löfberg Lennart Mossberg 
 
 
 Karl-Erik Embrén Sune Svärd                              
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