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Under det gångna verksamhetsåret (år 2008) har styrelsen haft sex (6) protokollförda möten (7 
februari, 7 april, 9 juni, 6 oktober, 15 november och 3 december). Dessutom har telefon och  
e-mejl kontakt tagits vid behov. 
 
Klubben slogan under året har varit: ”Klubben med fart – Hellas så klart.” Den segrande 
sloganen hade skaldats av Arne Liljeberg. 
 
Under det gångna verksamhetsåret har klubben bidragit med stöd till hellenska idrottsutövare. 
Klubbens inriktning är att stödja hellensk elitidrott på senior-, junior och ungdomssidan. De 
krävs i dag mycket stora individuella träningsinsatser av den aktive för att nå den översta 
toppen inom olika idrotter. 
 
Det är sektionsstyrelserna som söker bidrag hos Supporterklubben. Under det gångna 
verksamhetsåret har tennissektionen tilldelats 10 000 kronor och orientering 15 000 kronor till 
elitsatsningar. 
 
Under år 2008 hade klubben 83 betalande medlemmar. Utöver detta har 39 extra 
medlemsandelar betalats in. Antalet registrerade medlemmar var 115. 
 
Styrelsens mål är att utöka medlemsantalet. Ju fler medlemmar ju mer pengar kan styrelsen 
dela ut i bidrag till sektionerna eftersom de medel styrelsen förfogar över uteslutande är 
medlemsavgifter. 
 
För att fånga nya medlemmar har Supportklubben under året i huvudsak använt två vägar att 
sprida information om klubbens verksamhet, dels via Hellasbladet och dels via 
supporterklubbens hemsida. Klubbens styrelse har även i skrivelser och på hemsidan vädjat 
till klubbens medlemmar att värva nya medlemmar genom egna personliga kontakter. 



 
Vi hoppas att fler vill bli medlemmar i Supporterklubben och vi behöver er, befintliga 
medlemmars hjälp, att värva fler medlemmar. Vår dröm är att alla medlemmar lyckas värva 
en ny medlem till klubben under kommande verksamhetsår. 
 
För att behålla gamla medlemmar skickas årligen ut en påminnelse om att det är dags att 
betala medlemsavgiften för kommande år. Det utskicket gjordes i december. Medlemskapet 
kostar årligen 300 kronor, pengar som sedan oavkortat delas ut som bidrag till 
elitverksamheten i sektionerna. 
 
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, 125 kronor för per extra andel. 
 
Varje månad lottas upp till 6 trisslotter ut till betalande medlemmar i Supporterklubben. 
Under 2008 har 13 vinster á 2 dubbeltrisslotter delats ut. Månadsdragningarna är 
Supporterklubbens ”tack” till alla bidragsgivare. 
 
Vid klubbens årsmöte för verksamhetsåret 2008 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 
genomfördes i anslutning till den sedvanliga avslutande middagen. 
 
Styrelsen vill slutligen tacka alla medlemmar för allt stöd under det gångna året och hoppas på 
ett lika fint framtida stöd. 
 
 
 
Stockholm i januari 2009. 
 
 
 
 
Clas Ström Rolf Österholm Kjell Löfberg 
 
 
 
 
Jan Dahlin Karl-Erik Embrén Sune Svärd 
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