
SoIK HELLAS SUPPORTERKLUBB 
 
 

Årsberättelse för tiden 2007-01-01 till 2007-12-31 
 
Styrelsen för Hellas Supporterklubb överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse, klubbens 
fyrtionionde (49:de) i ordningen. 
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Clas Ström 
Vice ordförande: Rolf Österholm 
Sekreterare: Kjell Löfberg 
Kassör: Jan Dahlin (adjungerad) 
Övriga ledamöter: Karl-Erik Embrén, Sune Svärd och Jan Dahlin (adjungerad från 12 
 juni). Gösta Ek och Lennart Mossberg (perioden 8 februari till 12 juni). 
 
Revisorer: Hans-Erik Barner, Leif Gravenius 
Revisorssuppleant: Brittis Malm 
 
Valberedning: Jerk Borén och styrelsen. 
 
 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft fem (5) protokollförda möten (2007-02-
07, 2007-04-10, 2007-06-12, 2007- 09-10 och 2007-11-12) samt två 
styrelsemöten/arbetsmöten (2007-12-12 och 2008-01-14). Dessutom har telefon- och  
e-mejlkontakt tagits vid behov. 
 
Under verksamhetsåret har två ledamöter, Lennart Mossberg och Gösta Ek, valt att avgå ur 
styrelsen av personliga skäl. 
 
Lennart Mossberg har haft en mängd uppdrag i Supporterklubben under årens lopp bland 
annat har han varit klubbens kassör och med sitt goda ekonomiska sinne och kunskaper om 
penningplaceringar sett till att klubben haft en mycket god ekonomi. 
 
Gösta Ek har bara varit med en kortare tid men bidragit med att klubben fått fram en ny 
broschyr till en väldigt liten kostnad. 
 
Supporterklubben tackar dem för det fantastiska jobb de lagt ned på föreningen under årens 
lopp. 
 
På klubbens möte i juni adjungerades Jan Dahlin till styrelsen som ersättare och kassör. 
 
Klubbens slogan under verksamhetsåret har varit: ”Rahu-rahu-rahu– Hellas i topp 2007.” Det 
segrande förslaget inlämnades av Jan Falk 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 
handbollssektionen fått 20 000 kronor och friidrottssektionen 7 500 kronor till elitsatsningar.  
 
Antalet registrerade medlemmar 2007 ökade med ”10” stycken jämfört med föregående år. 
Under året hade klubben ”87” betalande medlemmar. ”46” medlemmar har dessutom innehaft 
extra andelar. 
 
Styrelsens mål är att utöka medlemsantalet. En väg är att sprida information om klubbens 
verksamhet: att få aktiva och passiva medlemmar att årligen bidra med 300 kronor genom 
medlemskap i Supporterklubben. 
 
Under år 2007 har Supportklubben tagit fram och tryckt upp en broschyr om 
Supporterklubben som distribuerades med Hellasbladet nr. 2/2007. 
 
Med broschyren följde ett inbetalningskort. Vår förhoppning var att denna ”drive” bland 
Hellas alla medlemmar skulle leda till fler medlemmar i Supporterklubben. Kampanjen gav 
knappt tio nya medlemmar. 
 
Broschyren har också varit utlagd på Hellasgården, såväl i bastun som i storstugan. 
 
Supportklubben har också i Hellasbladet drivit kampanjen ”Bli fadder” i ett försök att få fler 
medlemmar. Tanken är att med bidraget 300 kronor till Supporterklubben blir man ”fadder” 
till Hellas alla sektioner och hjälper dem att utvecklas. Fadderverksamheten skall uppfattas 
som årligt och långsiktigt bidragsgivande. 
 
Vi hoppas att fler vill bli medlemmar i Supporterklubben. Vi behöver de befintliga 
medlemmarnas hjälp att värva fler medlemmar. Vår dröm är att alla medlemmar lyckas värva 
en ny medlem under kommande verksamhetsår. 
 
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 - 300 kronor för en andel och 125 kronor för per extra andel. 
 
Som framgår av den bifogade ekonomiska redogörelsen har bidrag under året betalats ut till 
handboll och friidrott. 
Ytterligare två sektioner, orientering och simning, hade inkommit med ansökningar. Tyvärr 
fanns det i år inte tillräckligt med medel för bidrag även till dem. 
 
Varje månad lottas upp till 6 trisslotter ut till betalande medlemmar i Supporterklubben. 
Under 2007 har 20 vinster á 2 trisslotter delats ut. Månadsdragningarna är Supporterklubbens 
”tack” till alla bidragsgivare. 
 
Vid klubbens årsmöte för verksamhetsåret 2006 deltog 20-talet medlemmar och som vanligt 
företogs efter årsmötesförhandlingarna utlottning av penninglotter till 30 betalande 



medlemmar. Dessutom såldes en lottring med mycket förnämliga vinster. Lottdragningen 
skedde i anslutning till en avslutande middag efter själva årsmötesförhandlingarna. 
 
Styrelsen vill slutligen tacka alla medlemmar för allt stöd under det gångna året och hoppas på 
lika fint framtida stöd. 
 
 
Stockholm i januari 2008 
 
 
 
 
Clas Ström 
 
 
 
Rolf Österholm Kjell Löfberg Jan Dahlin 
 
 
 
Karl-Erik Embrén Sune Svärd 
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