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Årsberättelse för tiden 1999-10-01 till 2000-09-30 
 
 
Styrelsen för Hellas Supporterklubb överlämnar härmed sin årsberättelse, klubbens fyrtioandra 
(42:a) i ordningen. 
 
 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande:  Arne  Liljeberg 
v. ordförande:   Bengt-Göran Fernström 
Sekreterare:   Sune Svärd 
Kassör:    Lennart Mossberg 
Övriga ledamöter:  Paul Milestad, Karl-Erik Embrén, Clas Ström, Kjell Löfberg och Majken 

Wennberg  
 
Revisorer:   Lars-Göran Åkerlind och Leif Gravenius med Lars Åkerlind som 

revisorssuppleant 
 
Valberedning:  Jerk Borén och Bo Nilsson 
 
 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft totalt fyra (4) protokollförda sammanträden 
förutom vilka även telefonkontakt tagits vid behov. 
 
Klubbens motto under verksamhetsåret har varit ”KLUBBEN MED FART – HELLAS SÅ 
KLART”, vilket förslag inlämnat av Karin Liljeberg segrade vid föregående årsmöte. 
 
Även under det gångna året har styrelsen lagt ner mycket energi på att försöka bredda intresset 
för klubben bland såväl medlemmar i SoIK Hellas som bland utomstående.  Gensvaret har hittills 
inte varit alltför stort men med sportsliga framgångar i Hellas är vi övertygade om att fler vill 
vara med och ställa upp med bidrag för de aktiva idrottsutövarna.  Medlemsantalet har varit 
relativt oförändrat från föregående år, varav många dessutom innehavt extra andelar.  Styrelsens 
ambitioner är givetvis fortfarande att på alla sätt skapa resurser för att i möjligaste mån 
underlätta arbetet för aktiva och ledare i Hellas.  Med fortsatta uppskattade insatser från 
medlemmarnas sida tror vi på en ljusnande framtid. 



 
Även för det kommande verksamhetsåret beslöt årsmötet enhälligt, att den gällande årsavgiften 
skulle utgå oförändrad (kr 300:- resp. kr 125:- för ytterligare andelar). 
 
Som framgår av den bifogade ekonomiska redogörelsen har bidrag under året utbetalats till 
Friidrottssektionen.  I övrigt har inga ansökningar från andra sektioner inkommit, vilket är 
anmärkningsvärt, då ju Supporterklubben är synnerligen lyhörd för motiverade ansökningar om 
ekonomisk hjälp. 
De olika sektionerna uppmanas härmed att se över sina behov! 
 
Vid klubbens årsmöte 1999 i Hellasgården deltog 34 medlemmar och som vanligt företogs efter 
årsmötesförhandlingarna utlottning av ett stort antal penninglotter.  Dessutom såldes att antal 
lotter med mycket förnämliga vinster som delades ut i anslutning till en avslutande middag med 
god mat och dryck. 
 
Avslutningsvis vill styrelsen åter igen vädja till klubbens medlemmar att göra sitt 
yttersta för att värva intresserade bland vänner och bekanta för att på så sätt 
stödja Supporterklubbens styrelse i dess ansträngningar.  Vi vill ju alla, att Hellas även i 
framtiden skall återfinnas på tävlingsarenorna och helst i framskjutna positioner. 
Styrelsen vill dessutom passa på tillfället att tacka medlemmarna för allt stöd under det gångna 
året. 
 
 
 
Stockholm i oktober 2000 
 
 
 
 
Arne Liljeberg Bengt-Göran Fernström Sune Svärd 
 
 
 
 
Lennart Mossberg Paul Milestad Karl-Erik Embrén 
 
 
 
 
Clas Ström Kjell Löfberg Majken Wennberg 
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