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Detta dokument är en sammanfattning av en rapport från den s.k. 
Framtidsgruppen, som på uppdrag av Hellas överstyrelse gjort en 
översyn av Hellas organisation och arbetsformer. Gruppens rapport i dess 
helhet, samt förslag till nya stadgar för SoIK Hellas finns tillgängliga på 
Hellas hemsida, http://www.hellas.se. 
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FRAMTIDSGRUPPENS FÖRSLAG 
avseende en ombildning av SoIK Hellas från en flersektionsförening till 
en alliansförening 

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. 

Efterhand kom gruppens uppdrag att växa, på initiativ av ÖS, till att omfatta hur hela 
”Hellasgruppen” är organiserad, innefattande även Garantföreningen Hellas friluftshem 
ekonomisk förening och Hellas Idrotts och Fritids AB (HIFAB), vilka äger resp. sköter 
driften av Hellasgården. HIFAB omhänderhar även de ekonomiska angelägenheterna 
för tennissektionens drift av tennisbanorna vid Hellasgården och Eriksdal. 

Gruppens uppgift blev således att se över organisationsstrukturen för hela Hellas och 
utarbeta förslag avseende hur klubben på ett betryggande sätt ska kunna möta 
framtiden. 

Då gruppens uppgift vidgades konstaterades att gruppen behövde tillföras ytterligare 
sakkunskap och erfarenheter. ÖS beslöt därför att utöka gruppen som i slutskedet av 
sitt utredningsarbete bestått av de ovannämnda samt Gunnar Nyberg, 
sammankallande, Kjell Gustafsson, Kurt Nyström, John Nävertun, Clas Ström och Rolf 
Österholm. 

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 längre 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 alliansklubbarnas 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 fördelas lika. 
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FRAMTIDSGRUPPENS FÖRSLAG 
Framtidsgruppen föreslår att SoIK Hellas genom stadgeändring ombildas till en 
alliansförening, varvid de nuvarande sektionerna (-s medlemmar) bildar separata, 
självständiga idrottsklubbar som blir medlemmar i alliansföreningen SoIK Hellas. En 
”Kamratklubb” ingår också i gruppens förslag. Var och en av de nya 
medlemsföreningarna blir en egen juridisk person med eget organisationsnummer och 
får fullt ansvar för sin ekonomi och övriga angelägenheter. 

ORGANISATION 
Förslaget innebär att det vid ombildningen blir sju medlemmar i alliansen. Dessa är de 
sex nuvarande sektionerna i form av egna klubbar samt ”Kamratklubben”.  

Garantföreningen och HIFAB föreslås fortsätta i oförändrad organisation med SoIK 
Hellas som ägare (för Garantföreningen även ett antal enskilda personer som 
andelsinnehavare). 

KLUBBNAMN 
SoIK Hellas föreslås vara namnet på alliansföreningen. Namnen på 
medlemsföreningarna föreslås vara Hellas Bowlingklubb, Hellas Friidrottsklubb o.s.v. 

MEDLEMSVÅRD 
Individuella medlemmar blir medlemmar i någon av de nya idrottsklubbarna. De 
medlemmar som inte har eller känner någon direkt koppling till någon av klubbarna 
erbjuds medlemskap i ”Kamratklubben”. Som individuell medlem kan man vara medlem 
i mer än en av de klubbar som ingår i alliansen, t.ex. i en av idrottsklubbarna och i 
”Kamratklubben”. Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar erbjuds att välja var de 
vill förlägga sitt medlemskap. 

EKONOMI 
Vid ombildning till alliansförening skall de tillgångar och ev. skulder som på 
ombildningsdagen belöper sig på respektive sektion tillfalla respektive ny klubb. Några 
exempel är orienteringssektionens klubbstuga Granby och tennissektionens 
anläggningar liksom naturligtvis varje sektions kassabehållning. 
Föreningsgemensamma tillgångar som Hellasgården, fonder, klubblokal, utrustning, 
prissamling mm. Skall ägas/förvaltas av alliansföreningen. Hur bidrag från 
Hellasgården skall fördelas till de nya klubbarna måste noga regleras i avtal mellan 
SoIK Hellas och medlemsföreningarna. Vårt förslag är att vid varje tillfälle minst 60 % 
fördelas lika mellan idrottsklubbarna, medan resterande fördelas mellan klubbarna i 
relation till deras insatser för att driva alliansföreningen och/eller Hellasgården framåt. 
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Medlemsföreningarna tar ut medlemsavgifter grundade på deras egna behov. 
Alliansföreningens verksamhet finansieras genom Hellasgårdens verksamhet och om så 
behövs genom avgifter från medlemsföreningarna. Dessa avgifter kan komma att 
variera eller utebli beroende på Hellasgårdens resultat. Kostnader för alliansföreningen 
är bl.a. Hellasbladet, gemensam registervård, utmärkelser och dylikt. 

ALLIANSFÖRENINGENS UPPGIFTER 
SoIK Hellas skall ägna sig åt förvaltningen av de föreningsgemensamma tillgångarna, 
men också genom stöd och service och myndighetskontakter främja 
medlemsföreningarnas intressen och samhörighet. Exempel på detta är Hellasbladet, 
utmärkelser, Årets Hellen och liknande. SoIK Hellas skall också ansvara för vården av 
det alliansgemensamma varumärket Hellas och klubbmärket. Vidare ett centralt 
medlemsregister, vilket är en viktig uppgift när det gäller utmärkelser, distribution av 
Hellasbladet mm. Styrelsen, som förutsätts bestå av samma personer som 
Garantföreningens styrelse, skall arbeta för att öka Hellasgårdens omsättning och 
resultat för att på så sätt skapa ökade resurser för medlemsföreningarna. 
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