
SoIK HELLAS SUPPORTERKLUBB 

 
 

Årsberättelse för tiden 2009-01-01 till 2009-12-31 
 
Styrelsen för Hellas Supporterklubb överlämnar härmed sin årsberättelse, klubbens 
femtioförsta (51:sta) i ordningen. 
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Clas Ström 
Vice ordförande: Rolf Österholm 
Sekreterare: Kjell Löfberg 
Kassör: Jan Dahlin 
Övriga ledamöter: Sune Svärd 
 
Revisorer: Hans-Eric Barner, Leif Gravenius 
Revisorsuppleant: Brittis Malm 
 
Valberedning: Kurt Nyström, Arne Liljeberg till 8/4 2009. 
 
 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft fyra (4) protokollförda möten (5 februari, 
29 april, 30 september och 16 november) samt ett arbetsmöte i december då kallelse till 
årsmöte och inbetalningskort för medlemsavgift skickades ut.. Dessutom har telefon- och 
mejlkontakt tagits vid behov. 
 
Klubbens slogan under året har varit ”Satsa extra 2009 - Då blir Hellas 110”, skaldat av Jan 
Falk på årsmötet 2009. 
 
Klubbens revisor Hans-Eric Barner erhöll under året SoIK Hellas utmärkelse ”Klubbstandar”. 
Utmärkelsen delades ut på styrelsemötet den 30 september. 
 
Under det gångna verksamhetsåret har klubben bidragit med stöd till hellenska idrottsutövare. 
Klubbens inriktning är att stödja hellensk elitidrott på senior- junior- och ungdomsnivå. Som 
alla vet krävs i dag mycket stora insatser för att nå den översta toppen inom olika idrotter. 
 
Varje sektionsstyrelse inom Hellas kan söka bidrag hos Supporterklubben och i ansökan 
motivera och redogöra för ändamålet. Under det gångna verksamhetsåret har 
handbollssektionen fått 10 000 kronor och bowlingsektionen 12 500 kronor till elitsatsningar. 
 
Under verksamhetsåret blev Hellas 110 år. Jubileet firades den 17 maj på Hellasgården, där 
klubbens sektioner visade upp sig för medlemmar och allmänheten. Supportklubben 
anordnade bland annat en tipspromenad för hellener och Hellasgårdens besökare. 
 
Under året hade klubben 72 betalande medlemmar. Utöver detta har 38 extra medlemsandelar 
betalats in. Antalet registrerade medlemmar var 91. 
 



Styrelsens mål har varit att utöka medlemsantalet. Det har styrelsen gjort genom information 
om supporterklubbens verksamhet i samband med jubileet på Hellasgården, genom 
Hellasbladet, broschyr på Hellasgården och information till sektionerna och aktiva. 
 
Supporterklubben har en aktiv hemsida på nätet som Clas Ström ansvarar för. Sidan har 
bidragit till att fler har hittat till Hellas och gett klubbens medlemmar information om de 
senaste händelserna inom klubben. 
 
I klubbens månadslotteri lottas upp till 6 trisslotter ut till betalande medlemmar. Under året 
har 10 vinster á 4 trisslotter delats ut. Månadsdragningarna är Supporterklubbens ”tack” till 
alla bidragsgivare. 
 
Vid klubbens årsmöte deltog 20-talet medlemmar och som vanligt så lottades det ut 
penninglotter till 30 betalande medlemmar. Dessutom såldes lotter med mycket förnämliga 
vinster. Lottdragningen skedde i anslutning till en avslutande middag efter själva 
årsmötesförhandlingarna. 
 
Vid årsmötet beslöts enhälligt att årsavgiften för verksamhetsåret skulle vara oförändrad – 
300 kronor för en andel och 125 kronor per extra andel. 
 
Årets resultat blev ett underskott om 1 462,98 kr. Beträffande klubbens ekonomi i övrigt 
hänvisas till årets resultat och balansräkning. 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för allt stöd under det gångna året och hoppas på lika fint 
framtida stöd. 
 
 
Stockholm i januari 2010 
 
 
 
 
Clas Ström Rolf Österholm Kjell Löfberg 
 
 
 
 
Jan Dahlin Sune Svärd 
 


