F RAMTIDSGRUPPENS
FÖRSLAG
Detta dokument utgör ett förslag till överstyrelsen gällande ombildning
av dagens SoIK Hellas till en alliansförening. Dokumentet tillsammans
med förslag till alliansstadgar utgör underlag för SoIK Hellas
medlemmar att ta ställning till, vid 2009 års årsmöte. Förslaget finns
även i en förkortad version.
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Alliansbildning

INLEDNING
2007 tillsatte Hellas överstyrelse, ÖS, en arbetsgrupp bestående av Staffan Arvidsson,
Jan Edlund och Erik Gravenius med uppgift att göra en översyn av ÖS arbetsformer och
relationer till sektionerna samt hur man skulle kunna lösa problemet att finna
medlemmar som var beredda att verka som ledamöter i ÖS och andra styrelser. Med
tiden kom dock gruppens uppdrag att växa, på initiativ från ÖS, till att omfatta hur hela SoIK Hellas är
organiserat, vilket även innefattar Garantföreningen och Hellas Idrott och Fritid AB (HIFAB), som
äger respektive sköter driften av Hellasgården. HIFAB sköter även driften av Tennissektionens
anläggningar.
Då gruppens uppgift vidgades konstaterades att gruppen behövde tillföras ytterligare
sakkunskap och erfarenheter. ÖS beslöt därför under våren 2008 att utöka gruppen med tre nya
medlemmar: Gunnar Nyberg (sammankallande), Kurt Nyström och Rolf Österholm. Samtliga har lång
och bred erfarenhet av föreningsarbete, både inom Hellas och i andra sammanhang. Våren 2008
fastslog ÖS att den nu utökade gruppen skall se över hela SoIK Hellas organisation (sektioner,
överstyrelse, Garantföreningen och HIFAB). Sedan våren 2008 har gruppen haft en rad arbetsmöten,
där man bland annat träffat representanter för andra föreningar som gjort organisationsförändringar.
Gruppen har även haft kontakt med Riksidrottsförbundet under arbetets gång.
Arbetsgruppen, som går under benämningen Framtidsgruppen, tog fram ett förslag som ÖS skickade
ut på remiss till sektionerna samt till Garantföreningen, Supporterklubben och Gamla Hellener.
Förslaget innehåller ett förslag på hur Framtidsgruppen anser att SoIK Hellas bör organiseras och
drivas för att på bästa sätt stå rustade inför framtiden.
Generellt var remissvaren positiva till Framtidsgruppens förslag, men det fanns en hel del frågor. ÖS
beslutade att Framtidsgruppen skulle få fortsatt förtroende att arbeta med sitt förslag samt att gruppen
skulle utökas med tre personer. Kjell Gustafsson (Gamla Hellener), John Nävertun (Bowlingen) och
Clas Ström (Hellas supporterklubb) anslöt till gruppen.

BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL
Det har skett stora förändringar i det samhälle som Hellas verkat i under sina 110 år.
Dessa förändringar har påverkat förutsättningarna för en förening som Hellas att
bedriva sin verksamhet. Ett exempel på detta är svårigheterna att finna ideella krafter
som vill arbeta i föreningen, som ledare och/eller medlemmar i olika styrelser. Ett annat
är det växande problemet att få medel för verksamheten. De senaste decennierna har
samhället och idrotten blivit mer och mer specialiserade. Vi kan även se denna
utveckling inom Hellas. Sektionerna arbetar mer och mer självständigt och ÖS har
mindre och mindre kontroll över sektionerna och dess roll har kommit att ifrågasättas.
Hellas nuvarande organisatoriska uppbyggnad har långa traditioner, men det kan
ifrågasättas om den fortfarande är den lämpligaste i dagens läge och inför framtiden.
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Framtidsgruppens förslag enligt nedan, att SoIK Hellas ombildas till en alliansförening,
syftar till förbättring av förutsättningarna för Hellas idrottsverksamhet samtidigt som
dess traditioner tas tillvara och vårdas. Solidaritet, gemenskap och kamratskap skall
fortsatt vara vägledande inom alliansföreningen SoIK Hellas, som fortsatt kommer att
vara ägare av Hellasgården och förvaltare av dess stipendiefonder. SoIK Hellas skall
fortsätta att dela ut utmärkelser och stipendier, arbeta för samhörighet mellan
medlemsföreningarna, de tidigare sektionerna, och verka för bevarandet av
”Hellasandan”.
Målsättningen med ombildningen är att de nuvarande sektionerna efter ombildning till
självständiga idrottsklubbar skall kunna driva sina verksamheter på bästa sätt efter
sina förutsättningar, att klubbarna som är kunniga på sin idrott får sköta det
idrottsliga, ekonomiska, organisatoriska etc. inom sin idrott och dess speciella
förhållanden. Alliansföreningen skall verka för samhörighet och samverkan mellan
medlemsföreningarna. Insatser som gynnar samverkan och gemensamma
angelägenheter skall uppmuntras och belönas.
Förslaget att behålla klubbnamnet SoIK Hellas är ett uttryck för Framtidsgruppens
ambition att Hellas historia och traditioner skall värnas. Framtidsgruppen vill också se
Sällskapet Gamla Hellener och Hellas Supporterklubb som självklara delar i alliansen
genom förslaget att en ”Kamratklubb” skall vara fullvärdig medlem i denna. Formerna
för hur de självständiga föreningarna GH och Supporterklubben skall etablera sig i den
nya strukturen är naturligtvis en fråga för deras respektive årsmöten.
Solidaritet skapas genom att medlemsföreningarna har lika värde, detta är en röd tråd i
förslaget till ombildning. Alla medlemsföreningar får samma röstetal inom SoIK Hellas,
oavsett storlek, betalar lika mycket i medlemsavgift och får lika mycket av eventuella
bidrag från Hellasgården.

UTANFÖR DETTA DOKUMENT
Följande punkter finns inte med i detta dokument, men kommer att behandlas 2010.
-

Associationsform/verksamhetsform för Garantföreningen.
Insynsrätt i alliansföreningen och Garantföreningen för de olika
klubbmedlemmarna.
Färdigställda medlemsstadgar för de olika idrottsklubbarna. Överstyrelsen
kommer se till att dessa blir färdigställda i god tid.
Beskrivning av hur det kommer att fungera med:
o Medlemsregister
o Hellasbladet
o Utmärkelser
o Stipendier
o Kommunala kontakter
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FRAMTIDSGRUPPENS FÖRSLAG
Arbetsgruppens förslag är att ombilda SoIK Hellas till en alliansförening och att
sektionerna bildar idrottsföreningar som ansluter sig och blir medlemmar i alliansen.
En ”kamratklubb” är även en självklar del i arbetsgruppens förslag.

Organisation

I detta avsnitt följer de förslag som gäller organisationen i den nya alliansföreningen.

Klubbnamn
SoIK Hellas blir namnet på alliansföreningen.

Alliansmedlemmar
Vid bildandet kommer sju medlemmar ingå i alliansen. Namnen på sex av
medlemsföreningarna som kommer att ingå i alliansen vid bildandet är:
-

Hellas Bowlingklubb
Hellas Handbollsklubb
Hellas Friidrottsklubb
Hellas Orienteringsklubb
Hellas Simklubb
Hellas Tennisklubb

Därutöver kan även en kamratklubb anslutas till alliansen, men den kan komma att ha
en litet annorlunda medlemskaps form än idrottsklubbarna då dess fokus och syften
kommer att skilja sig från övriga medlemsföreningar.

Kamratklubb
Framtidsgruppen anser att en kamratklubb i alliansen är en självklarhet. En förening
som värnar om socialt umgänge utan att vara knuten till någon speciell idrott samt
vänder sig till medlemmar med långt förflutet i SoIK Hellas.
Det är Framtidsgruppens strävan och förhoppning att Sällskapet Gamla Hellener och
Supporterklubben kommer vara en del av kamratklubben i alliansen. Detaljer kring
kamratklubben kommer att arbetas fram under våren 2009 i samverkan med dem.
Riktlinjerna är dock som följer:
-

Kamratklubbens medlemmar är tillgängliga för val till alliansstyrelsen
Kamratklubben har närvaro- och yttranderätt på årsmötet.
Kamratklubben har inga ekonomiska skyldigheter eller rättigheter mot
alliansföreningen.
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Alliansstadgar
Alliansstadgarna finns dokumenterade i ett separat dokument och det är dessa
stadgeändringar vilka konkretiserar förslaget i detta dokument som årsmötets
medlemmar skall rösta om.

Alliansens koppling till Garantföreningen och HIFAB
Avsikten är att Garantföreningen, HIFAB och Alliansen skall fortsätta att vara skilda
juridiska personer, men de skall ha starka kopplingar mellan varandra. Starkare
koppling än vad som finns idag. Ett exempel på det är att Framtidsgruppen föreslår att
samtliga tre parter skall sträva efter att ha en och samma styrelsesammansättning.

Organisationsschema
SoIK Hellas Idrottsallians 2010
SoIK Hellas
Kamratklubb
Styrelse
Hellas
Handbollsklubb

Styrelse

Styrelse

Hellas
Friidrottsklubb
Styrelse

Hellas
Orienteringsklubb

Granby
Granby

Hellas
Simklubb

SoIK Hellas
Alliansstyrelse

Styrelse

Garantföreningen
Hellas Friluftshem

Hellas
Tennisklubb

Styrelse

Styrelse

Hellasgården

Eriksdal

HIFAB

Hellas
Bowlingklubb

__________

= Medlemskap

Styrelse

======

= Ägande

Styrelse
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Gemensamma tillgångar

Vid ombildning till alliansförening skall sektionernas ekonomiska tillgångar tillfalla
respektive klubb.
Följande tillgångar har identifierats som gemensamma och här är Framtidsgruppens
förslag på uppdelning. Om någon sektion har anspråk på några andra tillgångar måste
detta anmälas omgående samt bifogas av något dokument som styrker att sektionen
använt egna medel för att förskaffa sig denna tillgång. Generellt tillfaller annars
tillgångarna alliansföreningen.

Hellas klubb- och varumärke
Hellas klubb- och varumärke ägs och förvaltas av alliansföreningen.

Garantföreningen / HIFAB
Garantföreningen och HIFAB fortsätter i oförändrad organisation. Andelar i
Garantföreningen Hellas’ friluftshem u.p.a. (Hellasgården) kvarstår i SoIK Hellas.

Kansliet
Kansliet ägs och drivs av Garantföreningen, precis som idag.

Stipendiefonderna
Stipendiefonderna – Fonden för idrottslig utveckling mot elitnivå och Fonden Rune
Lidsells ledarstipendium är kvar i Sim o IK Hellas och har samma uppgifter som
tidigare.

Granby
Orienteringssektionens klubbstuga, övergår till Hellas Orienteringsklubb. Eventuella
kostnader vid överlåtelsen betalas av Hellas Orienteringsklubb.

Tennisanläggningarna vid Hellasgården och vid Eriksdal
Tennistältet och byggnaderna vid Eriksdal övergår till Hellas Tennisklubb. Eventuella
kostnader vid överlåtelsen betalas av Hellas Tennisklubb.
Tennisbanorna på Hellasgården fortsätter att ägas av Garantföreningen.
Gällande aktiebolaget HIFAB och om Garantföreningen övertar den verksamhet i
HIFAB som rör Hellasgården så har tennissektionen uttryckt önskemål om att förvärva
aktierna efter ombildningen av sektionen till Hellas Tennisklubb. Värderingen av
aktierna vid en eventuell försäljning sker efter sedvanliga värderingsmetoder.
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Alliansens arbetsuppgifter och medlemsvård

Alliansen har en viktig roll när det gäller att säkerställa att Hellas fina traditioner och
anor fortlever även i framtiden. Alliansen skall även verka för att samarbete och
samhörighet mellan idrottsklubbarna stimuleras.
När inte föreningsmöte är samlat är alliansstyrelsen SoIK Hellas beslutande organ och
ansvarar för dess angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för alliansstadgarna och
beslut vid föreningsmöten driva SoIK Hellas verksamhet och tillvarata
medlemsföreningarnas intressen.

Arbetsuppgifter

Nedan följer en rad olika uppgifter och aktiviteter som SoIK Hellas fortsättningsvis
skall ansvara för. Det är inte omöjligt att alliansen väljer att delegera ut någon eller
några uppgifter till någon medlemsförening och/eller extern resurs, det är dock
alliansföreningen som är ansvarig.
-

Bevara Hellas historia och traditioner och dess prissamlingar och arkivalier.
Vårda Hellas varumärke, inbegripet medlemsföreningarnas användning av
klubbmärke, klubbfärger, logotyp och andra symboler.
Inneha och underhålla ett gemensamt register avseende medlemsföreningarnas
medlemmar.
Utdela utmärkelser som är gemensamma för medlemsföreningarna.
Ansvara för och utge Hellasbladet.
Verka som koordinator i medlemsföreningarnas relationer till berörd kommun.
Driva klubblokal och kansli.
Sköta drift av webbplats/er.

Arbetsuppgifterna skall kunna förändras i takt med att tiderna förändras och alliansen
utvecklas.

Ekonomi

I alliansstadgarna föreslås det att varje medlemsförening äger en röstandel, rättvist och
solidariskt. Denna uppdelning har även rekommenderats av andra alliansföreningar för
att öka gemenskapen och minimera risken för misstro och missämja mellan
medlemsföreningarna.
När det gäller de ekonomiska frågorna förespråkar Framtidsgruppen samma linje, varje
medlemsförening är lika mycket värd.

SoIK Hellas – Alliansföreningen
De ekonomiska förutsättningarna för SoIK Hellas kommer vara snarlika de
förutsättningar som råder idag. SoIK Hellas kommer behöva finansiera en rad olika
aktiviteter.
Intäkter för dessa och liknande utgifter kommer att tas i första hand via
medlemsavgifter och bidrag från Hellasgården.
Stipendier liknande Årets Hellen, Elitstipendiet, Årets ledare, etc. finansieras genom
olika fonder (se gemensamma tillgångar) som föreningen förvaltar.
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Medlemsavgifter
Alliansstyrelsen beslutar om en årlig medlemsavgift för sina medlemsföreningar.
Medlemsavgiften kommer att baseras på vilka omkostnader som alliansen har samt
eventuella bidrag från Hellasgården.
Medlemsföreningarna tar i sin tur ut egna medlemsavgifter av sina medlemmar.

Garantföreningen – Ekonomiska förutsättningar
Oavsett vilken associationsform/verksamhetsform som Garantföreningen väljer kommer
den att äga och driva Hellasgården. En förutsättning är att verksamheten alltid har
eget kapital.
Eventuella bidrag och/eller arvode för arbetsinsats kan endast komma ifråga om
verksamhetens kapital överstiger den gräns som verksamheten och alliansen beslutar
är rimlig att verksamheten har som säkerhet i form av eget kapital.
Om verksamheten går med förlust något år görs inga bidragsutbetalningar till SoIK
Hellas eller medlemsföreningarna. Medlemsföreningarna och alliansen är heller inte
ansvariga för att täcka upp en eventuell förlust för Garantföreningen. Eventuella
bidragsutbetalningar kan inte genomföras förrän kapitalet återigen överstiger den
förutbestämda kapitalgränsen.
Bidrag till idrottsklubbarna skall utgöra minst 60% av disponibla medel, resterande är
avsatt till arvode för arbetsinsatser att fördelas medlemsföreningarna. Garantföreningsoch Alliansstyrelsen beslutar om fördelningen av arvode och utdelning enligt
ovanstående procentsatsramar.

Arvode
Om Garantföreningens kapital överstiger den gräns som dess styrelse bestämt kan de
besluta om att det finns medel för fördelning till medlemsföreningarna i form av arvode.
Arvode kan endast fås genom beslut av Alliansstyrelsen. Arvode betalas aldrig ut till
enskild individ utan endast till den idrottsklubb som individen tillhör. Arvodets belopp
bestäms av styrelsen i förväg och baseras på arbetsinsats och tillgänglig summa för
utbetalning av arvode.
Följande är några exempel som kan generera arvode om så beslutas av alliansstyrelsen:
-

Ledare eller funktionär som tydligt arbetar för alliansen.
Ledare eller funktionär som tydligt verkar för Garantföreningen
Arbetsinsatser som främjar samhörighet mellan medlemsföreningarna.
Arbete som tydligt avser att höja Hellasgårdens omsättning eller främja deras
verksamhet, exempelvis marknadsföring.
Arbete som styrelseledamot som driver alliansen och Garantföreningen framåt.

Bidrag
Om Garantföreningens kapital överstiger den gräns som dess styrelse bestämt kan den
besluta att det finns medel för fördelning till idrottsklubbarna i form av bidrag.
Alliansstyrelsen beslutar om eventuell utdelning. Utdelning betalas ut i lika stora
andelar till samtliga idrottsklubbar. Vid alliansens bildande delas följaktligen
eventuella bidrag upp i sex lika stora delar till idrottsklubbarna.
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NÄSTA STEG
Om föreningens medlemmar bifaller detta förslag på årsmötet den 26 mars, 2009
föreslår Framtidsgruppen att Överstyrelsen utser en Organisationskommitté som under
det kommande året skall arbeta med praktiska frågor inför ett alliansbildande. Exempel
på uppgifter för en eventuell kommitté är:
-

Upprätta avtal mellan medlemsföreningarna och Alliansföreningen
Hjälpa medlemsföreningarna att upprätta egna stadgar
Samordna övergång till alliansförening hos Riksidrottsförbundet
Detaljer kring alliansföreningens arbetsuppgifter
Förbereda SoIK Hellas och Garantföreningen inför ett alliansbildande

Framtidsgruppen föreslår att överstyrelsen utser en sådan kommitté omgående för att
möjliggöra att de får tid på sig att genomföra detta viktiga och omfattande arbete.
Framtidsgruppen rekommenderar även kommande valberedning att börja arbetet med
att hitta lämpliga kandidater till alliansstyrelsen. Som tidigare nämnts strävar
Framtidsgruppen efter att alliansstyrelsen, Garantföreningens styrelse och HIFABs
styrelse skall ha samma ledamöter.

AVSLUTNING
Med detta vill Framtidsgruppen bestående av Staffan Arvidsson, Jan Edlund, Erik
Gravenius, Kjell Gustafsson, Gunnar Nyberg (sammankallande), Kurt Nyström, John
Nävertun, Clas Ström och Rolf Österholm tacka för visat förtroende och hoppas att SoIK
Hellas medlemmar ställer sig positiva till Framtidsgruppens förslag.
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