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SIM- OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS 
STADGAR 

1. FÖRENINGENS BILDANDE 
Sim- och Idrottsklubben Hellas (kortform: SoIK Hellas) är en ideell förening, bildad den 
14 maj 1899 på initiativ av pastorn, sedermera kyrkoherden i Sofia församling i 
Stockholm, Ernst Klefbeck, som bland sina konfirmander bildade en klubb som fick 
namnet Pastorns Gossar (PG). Den 22 oktober 1908 sökte och fick klubben under 
namnet Sällskapet PG:s Simklubb inträde i Riksidrottsförbundet. Ännu en 
namnändring skedde kort därefter till PG Sim- och Idrottsklubb. Ytterligare en 
namnändring gjordes på Ernst Klefbecks inrådan år 1912 till Sim- och Idrottsklubben 
Hellas. 

Efter beslut av klubbens årsmöten 2009 och 2010 ombildades klubben genom 
stadgeändring år 2010 till en alliansförening, bestående endast av juridiska personer, 
varvid klubbens dittillsvarande sektioner ombildades till separata föreningar som erhöll 
medlemskap i alliansföreningen SoIK Hellas. 

2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
SoIK Hellas ändamål är att främst främja och stödja sina medlemsföreningar och vara 
ett samverkans- och serviceorgan för dem. 

Härvid ska Riksidrottsförbundets följande grundsatser särskilt iakttagas: 

- Idrottens mål och inriktning är att idrott är en fysisk aktivitet som människor 
utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat 

- Idrott ska utveckla individen positivt såväl i fysiskt och psykiskt som i socialt 
och kulturellt avseende 

- Idrott ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för 
alla oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska eller psykiska 
förutsättningar 

- Idrott ska organiseras efter demokratiska principer, varvid individuellt 
inflytande och ansvarstagande ska eftersträvas i gemensamma angelägenheter 

- Idrott ska verka som kontaktmedel mellan människor såväl nationellt som 
internationellt och respektera alla människors lika värde 

- Förekomst av doping, droger och tobak inom idrott ska aktivt motarbetas. 
Föreningen ska därvid följa de vid varje tidpunkt gällande regler och 
anvisningar som utfärdas av Riksidrottsförbundet. 
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3. MEDLEMSKAP 
3.1 Medlemsinträde 
SoIK Hellas är en ideell förening bestående av följande ideella föreningar som är 
medlemmar i något av de till Sveriges Riksidrottsförbund anslutna 
specialidrottsförbunden 

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

Vidare den ideella föreningen SoIK Hellas Kamratklubb. 

Ytterligare idrottsföreningar, anslutna till specialidrottsförbund och vars 
verksamhet ej konkurrerar med annan medlemsförening, kan antagas till medlem 
i SoIK Hellas genom beslut av SoIK Hellas årsmöte. Vidare kan annan förening, 
som delar SoIK Hellas värderingar enligt p.2 och som kan främja SoIK Hellas 
verksamhet, antagas som medlem genom beslut av SoIK Hellas årsmöte. 

3.2 Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter 
Medlemsförening har rätt att, under tiden för medlemskap i SoIK Hellas och inom 
av SoIK Hellas föreningsmöte fastställda bestämmelser och de villkor som anges i 
separata avtal, använda namnet Hellas i sitt föreningsnamn och övriga 
immateriella rättigheter såsom dess klubbmärke enligt fastställd standard, dess 
kombination av klubbfärger och övriga för SoIK Hellas utmärkande signum. 

Det åligger medlemsförening särskilt att:  

- Följa SoIK Hellas stadgar och övriga av föreningsmöte och/eller styrelse 
fastställda bestämmelser inom ramen för medlemskapet 

- I sin verksamhet vårda och bevara ”Hellasandan” utvecklad sedan 1899 
- Erlägga den årsavgift som fastställs av årsmötet 
- Fortlöpande tillhandahålla SoIK Hellas information och uppgifter i den 

ordning SoIK Hellas meddelar 
- Utan dröjsmål underrätta SoIK Hellas om inträffade omständigheter vilka 

skäligen kan bedömas ha väsentlig inverkan på förhållandet mellan SoIK 
Hellas och medlemsföreningen och/eller förhållandet gentemot övriga 
medlemsföreningar. 

  



  

 4  

3.3 Utträde 
Medlemsförening som önskar utträda ur SoIK Hellas ska skriftligen anmäla detta 
till styrelsen. 

Om medlemsföreningen har en skuld till SoIK Hellas eller är delaktig i ett 
gemensamt borgensåtagande eller annat gemensamt åtagande upphör 
medlemskapet tidigast när skulden och/eller åtagandet upphört, såvida inte SoIK 
Hellas årsmöte medgivit utträde dessförinnan. Om ingen sådan omständighet 
föreligger ska SoIK Hellas styrelse fastställa medlemsföreningens utträde så 
snart detta klarlagts och senast inom tre månader från mottagandet av anmälan 
om utträde. 

3.4 Uteslutning 
Medlemsförening kan genom beslut av föreningsmöte uteslutas ur SoIK Hellas om 
föreningen bryter mot dessa stadgar, avtal med SoIK Hellas, underlåter att följa 
beslut av SoIK Hellas föreningsmöte eller styrelse eller på annat sätt handlar i 
strid med SoIK Hellas intressen och inte omedelbart efterkommer anmodan att 
vidtaga rättelse och ersätta eventuellt uppkommen skada. 

3.5 Kvarstående skyldigheter m.m. 
Medlemsförening vars medlemskap upphört enligt p.3.3  eller p.3.4 kan efter 
utträdet/uteslutningen fortfarande vara underkastad åligganden, om oreglerade 
avtal föreligger.   

Medlemsförening kan efter utträdet/uteslutningen ej få anspråk på andel i SoIK 
Hellas tillgångar tillgodosett. 

4. FÖRENINGENS FIRMA, FIRMATECKNING OCH SÄTE 
Föreningens firma ska vara Sim och Idrottsklubben Hellas (kortform: SoIK Hellas) och 
dess säte ska vara Stockholm. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de 
som styrelsen därtill utser. 

5. BESLUTANDE ORGAN 
SoIK Hellas högsta beslutande organ är föreningsmötet.  Mellan föreningsmötena 
omhänderhas föreningens angelägenheter av en styrelse, vald av årsmötet. 

6. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR 
SoIK Hellas verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 
Styrelseledamöters ansvar omfattar tiden från det årsmöte då de valts till dess de avgår. 
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7. FÖRENINGSMÖTEN 
SoIK Hellas föreningsmöten är dess högsta beslutande organ. Föreningsmöten kan vara 
endera av två slag, dels årsmötet och dels extra föreningsmöte. 

7.1 Årsmöte 
7.1.1 Deltagande 
Årsmötet består av en företrädare för varje medlemsförening, varvid 
företrädarna vid omröstning och val har en röst vardera. Företrädaren ska 
uppvisa skriftlig fullmakt, vara medlem i medlemsföreningen och får endast 
företräda denna. Ledamot av SoIK Hellas styrelse får inte vara företrädare för 
medlemsförening vid årsmötet.  Vid årsmötet får även andra medlemmar i 
medlemsförening vara närvarande. För rätt att deltaga i årsmötet krävs att 
medlemsförening betalat sina avgifter till SoIK Hellas avseende föregående år. 

Därjämte ska SoIK Hellas styrelse, valberedning och revisorer närvara vid 
årsmötet. 

7.1.2 Tidpunkt och kallelse 
Årsmötet ska hållas mellan den 15 mars och den 15 april på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse jämte dagordning för årsmötet ska av 
styrelsen sändas per brev och/eller elektronisk post till medlemsföreningarna 
och SoIK Hellas valberedning och revisorer senast fyra veckor före årsmötet. Det 
ska anges i kallelsen om förslag föreligger från styrelsen eller medlemsförening 
avseende stadgeändring, upplösning av SoIK Hellas och/eller sammanläggning 
med annan förening eller annat ärende av väsentlig betydelse för SoIK Hellas 
och/eller en eller flera av medlemsföreningarna .  

Styrelsen ska per brev och/eller elektronisk post till medlemsföreningarna 
senast två veckor före årsmötet sända följande handlingar: 

- Årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning jämte förslag i anledning av uppkommen vinst eller 
förlust 

- Revisionsberättelse 
- Förslag från styrelsen, däribland budgetförslag 
- Från medlemsförening inlämnat förslag jämte styrelsens yttrande 

däröver 
- Övriga handlingar av sådan väsentlig betydelse för SoIK Hellas och/eller 

medlemsförening att de bör underställas årsmötet. 
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7.1.3 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl styrelsen som medlemsförening får avge förslag att behandlas av 
årsmötet. 

Förslag från medlemsförening ska vara SoIK Hellas tillhanda senast den 30 
november året före årsmötet om det avser stadgeändring, upplösning av SoIK 
Hellas eller sammanläggning med annan förening eller annat ärende av 
väsentlig betydelse för SoIK Hellas och/eller en eller flera av 
medlemsföreningarna.  Medlemsförening som inlämnar sådant förslag ska 
samtidigt överlämna förslaget till övriga medlemsföreningar för kännedom. 

Om styrelsen avser att framlägga sådant förslag, ska styrelsen i ovan angiven 
tid överlämna förslaget till medlemsföreningarna för kännedom. 

Förslag från medlemsförening i annat ärende ska vara SoIK Hellas tillhanda 
senast den 15 januari året för årsmötet. 

Styrelsen ska till årsmötet avge yttrande över förslag från medlemsförening. 

7.1.4 Yttrande- och förslagsrätt 
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet har förutom medlemsföreningarnas 
företrädare också deras övriga närvarande medlemmar, SoIK Hellas styrelse och 
revisorer samt valberedningen. 

7.1.5 Beslutsmässighet 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade företrädare som är 
närvarande. 

7.1.6 Beslut och omröstning 
Beslut fattas med acklamation (= ja- eller nejrop) eller om så begärs genom 
omröstning (=votering).   Med undantag för de i p.11.2 och p.13 angivna fallen 
avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.  Enkel majoritet kan 
vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med 
relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald 
(valda), oberoende av hur dessa röster förhåller sig till det totala antalet avgivna 
röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär 
fler än hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet, genom handuppräckning och rösträkning.  Om 
röstberättigad så begär, skall val dock ske med slutna sedlar. 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds 
av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden inte 
röstberättigad avgör lotten.  Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

7.1.7 Valbarhet 
Valbara till styrelse, revisorer och valberedning är medlemmar i 
medlemsföreningarna.  Valbara till styrelsen och revisorerna är vidare andra 
personer som delar SoIK Hellas värderingar och som kan bedömas tillföra SoIK 
Hellas och medlemsföreningarna kunskaper och erfarenheter som kan bidra till 
utveckling av deras verksamhet.   
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Arbetstagare inom SoIK Hellas eller medlemsföreningarna får dock inte väljas 
till styrelse, revisorer eller valberedning. 

7.1.8 Årsmötets genomförande 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Årsmötets öppnande av föreningens ordförande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

justera protokollet 
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna 
6. Fastställande av föredragningslista 
7. Styrelsens årsredovisning 
8. Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning under 

det senaste verksamhetsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
10. Fastställande av årsredovisningen 
11. Redogörelse för styrelsens verksamhetsplan samt beslut om budget för 

innevarande verksamhetsår. Förslag från styrelsen om budget ska innefatta 
förslag om medlemsavgift för innevarande år och förslag om tilldelning till 
medlemsföreningarna ur tillgängliga disponibla medel som SoIK Hellas 
förfogar över. Härvid ska minst sex tiondelar fördelas lika mellan de till RF-
förbund anslutna medlemsföreningarna, medan resterande ska fördelas 
enligt styrelsens förslag. Om årsmötet ej kan enas om att biträda styrelsens 
förslag om medlemsavgift och storleken av de tillgängliga medlen och/eller 
styrelsens förslag om fördelningen utöver sex tiondelar ska beslut härom 
hänskjutas till avgörande vid ett extra föreningsmöte att hållas tidigast tre 
och senast sex veckor efter årsmötet. 

12. Behandling av övriga förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna förslag 
från medlemsförening 

13. Val av ordförande för SoIK Hellas för en tid av ett år 
14. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter, samt val av övriga 

styrelseledamöter för en tid av ett år 
15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år samt beslut om i vilken 

turordning de ska inträda 
16. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år 
17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 

utses till sammankallande 
18. Övriga frågor 

Förslag som inte avser stadgeändring, upplösning av SoIK Hellas eller 
sammanläggning med annan förening eller annat ärende av väsentlig betydelse 
för SoIK Hellas och/eller en eller flera av medlemsföreningarna och som 
inkommit senare än 15 januari får avgöras endast om samtliga röstberättigade 
medger detta. Motsvarande gäller om förslag som framläggs vid mötet. Dock får 
ärende av väsentlig ekonomisk betydelse för SoIK Hellas och/eller en eller flera 
av medlemsföreningarna inte avgöras om den inte finns med i kallelsen till 
årsmötet. 

19. Årsmötets avslutning 
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7.2 Extra föreningsmöte 
7.2.1 Styrelsen kallar  
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra föreningsmöte om styrelsen anser att 
det uppkommit ärende av sådan vikt att det bör föreläggas medlemmarna och 
att ärendets natur är sådan att nästa årsmöte ej kan avvaktas. 

7.2.2 Revisorerna kallar via styrelsen  
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en av revisorerna med 
angivande av skäl så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av en av 
medlemsföreningarna. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälet för 
begäran. 

7.2.3 Tidpunkt och kallelse 
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte ska den inom två 
veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. 
Kallelsen ska innehålla dagordning samt redogörelse för det ärende som 
föranlett kallelsen.  Vid extra föreningsmöte får endast ärenden upptagna i 
dagordningen avgöras. 

I dagordningen är punkterna 1-6  enligt p. 7.1.8  obligatoriska. 

7.2.4 Regler 
Om deltagande, rösträtt och yttranderätt tillämpas de regler som gäller för 
ordinarie årsmöte. 

8. VALBEREDNING 
8.1 Sammansättning 
Valberedningen utses av årsmötet och består av tre ledamöter, varav årsmötet 
utser en till sammankallande. 

8.2 Valberedningens uppgifter 
Valberedningen ska senast den 30 november året före årsmötet tillfråga samtliga 
vid föregående årsmöte valda funktionärer om de står till förfogande för omval.  
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen till medlemsföreningarna 
översända sitt förslag till val vid årsmötet via brev och/eller elektronisk post.  
Valberedningen ska i sitt arbete eftersträva att varje medlemsförening blir 
företrädd i styrelsearbetet. 
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9. Styrelse 
Vid föreningens årsmöte ska väljas en styrelse bestående av en ordförande och lägst sex 
och högst tio ledamöter med uppgift att omhänderha föreningens angelägenheter intill 
nästkommande årsmöte. 

9.1 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen ska bestå av en ordförande och lägst sex och högst tio ledamöter. 
Härutöver ska finnas två suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.  
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennas ställe enligt 
samma turordning. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot, som har yttrande- och 
förslagsrätt men ej rösträtt vid styrelsens sammanträden. 

9.2 Styrelsens uppgifter 
När inte föreningsmöte är samlat är styrelsen SoIK Hellas beslutande organ och 
ansvarar för dess angelägenheter.   

Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar och beslut vid föreningsmöten driva 
SoIK Hellas verksamhet och tillvarata medlemsföreningarnas intressen.  

Det åligger styrelsen särskilt att: 

- Bevara Hellas historia och traditioner och dess prissamlingar och 
arkivalier 

- Vårda Hellas varumärke, inbegripet medlemsföreningarnas användning 
av klubbmärke, klubbfärger, logotype 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 samordnare och stöd i medlemsföreningarnas relationer till 

berörd kommun 

9.3 Styrelsens arbetsformer 
Ordföranden leder styrelsens arbete. Vid förhinder för ordföranden inträder vice 
ordföranden i ordförandens ställe. 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av 
ledamöterna så begär. 

Kallelse till sammanträde ska ske minst två veckor före sammanträdet. Då 
synnerliga skäl föreligger får dock kallelse ske med kortare varsel. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna och tjänstgörande 
suppleant(-er) är närvarande och samtliga kallats. 
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Beslut fattas med enkel majoritet med tjänstgörande ordförandes utslagsröst vid 
lika röstetal. Vid sammanträde ska föras protokoll av vilket framgår fattade 
beslut. Ledamot som har avvikande mening har rätt att få denna antecknad till 
protokollet. Protokollet ska justeras av tjänstgörande ordförande och en 
närvarande ledamot. 

I brådskande fall får ärende avgöras per capsulam (per telefon, brev eller 
elektronisk post).  Även i sådant fall ska protokoll upprättas enligt ovan. 

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper 
av ärenden till kommitté, utskott eller annat organ eller till enskild ledamot eller 
till anställd. Den som fattar beslut enligt sådant bemyndigande ska fortlöpande 
hålla styrelsen underrättad härom. 

10. REVISION 
Vid årsmötet ska för ett år i taget väljas två revisorer och en revisorssuppleant. 
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
senaste verksamhetsåret. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande under verksamhetsåret ta del av SoIK Hellas 
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Styrelsen ska senast sex veckor före årsmötet till revisorerna överlämna 
verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste 
verksamhetsåret. 

Revisorerna ska senast tre veckor före årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till 
styrelsen för utsändning till medlemsföreningarna. Av revisionsberättelsen ska framgå 
om revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för dess 
förvaltning. 

11. STADGEFRÅGOR 
11.1 Stadgetolkning m.m. 
Om tvekan uppstår om tolkningen av dess stadgar, eller om fall uppkommer som 
inte är förutsett i stadgarna, ska frågan hänskjutas till nästkommande årsmöte. 
Om ärendet är av sådan art att årsmötet ej kan inväntas, ska styrelsen inkalla ett 
extra föreningsmöte. Om ingetdera kan inväntas får ärendet avgöras av styrelsen, 
och ska då anmälas vid nästkommande årsmöte. 

Medlemsförening förbinder sig genom sitt medlemskap i SoIK Hellas att i fråga 
om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om 
tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet med vad som anges i p.12 
nedan. 
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11.2 Stadgeändringar 
Förslag till ändring av dessa stadgar får avges av såväl medlemsförening som 
styrelsen.  Förslag till ändring av stadgar från medlemsförening ska vara 
styrelsen skriftligen tillhanda senast den 30 november året före årsmötet (se 
p.7.1.3).  

Om förslag till stadgeändring innebär upplösning, sammanläggning med annan 
förening eller jämförbar fråga av väsentlig betydelse för SoIK Hellas, krävs beslut 
med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten. 

För annan stadgeändring krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid 
två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, 
varav det första ska vara årsmötet. 

12. TVIST 
Talan i tvist mellan SoIK Hellas och medlemsförening får ej väckas vid allmän domstol. 
Sådan tvist ska avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Följande ska gälla om 
kostnaderna för detta: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna 
för den skiljeman man utsett.  Kostnaderna för skiljenämndens ordförande jämte 
kostnaderna för eventuell sekreterare delas lika mellan parterna. 

13. UPPLÖSNING AV SOIK HELLAS 
Om fråga uppkommer om upplösning av SoIK Hellas gäller följande: 

Beslut om upplösning regleras i p.7.1.3 – 7.1.6 och p.11.2. 

Bestyrkta kopior av protokoll från styrelsemöten och årsmöten i ärendet samt 
revisionsberättelse jämte resultat- och balansräkningar ska omedelbart delges 
Riksidrottsförbundet, oaktat att SoIK Hellas ej är medlem därav. 

I beslut om upplösning ska anges dels att klubbens behållning ska användas till bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var föreningens handlingar ska arkiveras och vart 
priser, hederstecken och dylikt ska överlämnas. 

  



  

 12  

14. UTMÄRKELSER 
14.1 Utmärkelsetecken 
Följande utmärkelsetecken kan tilldelas medlem inom SoIK Hellas 
medlemsföreningar: 

- HELLASSTANDAR, för goda idrottsliga prestationer eller för 
förtjänstfullt arbete inom SoIK Hellas och/eller inom medlemsförening 

- FÖRTJÄNSTPLAKET, instiftad 1943, för särskilt förtjänstfullt arbete 
eller initiativ till fromma för SoIK Hellas och/eller medlemsförening 

- SILVERNÅL, instiftad 1933, för goda idrottsliga prestationer eller för 
flerårigt förtjänstfullt ledararbete inom SoIK Hellas och/eller inom 
medlemsförening; tilldelas inte den som tidigare erhållit 
hedersutnämningen Ständigt Medlemskap Inom Hellas 

- GULDNÅL, instiftad 1933, för mångårigt synnerligen förtjänstfullt arbete 
inom SoIK Hellas och/eller inom medlemsförening 

- GULDMEDALJ, instiftad 1944, för svenskt rekord eller utomordentlig 
idrottsprestation  

- 25-ÅRSNÅL, för tjugofemårigt medlemskap, härvid tillgodoräknas tid 
såväl inom SoIK Hellas före år 2010 som tid inom medlemsförening 

- HEDERSSTANDAR, för femtioårigt medlemskap, härvid tillgodoräknas 
tid såväl inom SoIK Hellas före år 2010 som tid inom medlemsförening 

- STÄNDIGT MEDLEMSMÄRKE; se nedan 

Hellasstandar och Förtjänstplakett kan även tilldelas icke-medlem eller 
organisation som på ett förtjänstfullt sätt främjat SoIK Hellas och/eller 
medlemsförenings syften. 
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14.2 Hedersutnämningar 
Följande hedersutnämningar kan göras: 

- STÄNDIGT MEDLEMSKAP INOM HELLAS  

Denna utnämning kan tilldelas: 

 Medlem av medlemsförening som vunnit svenskt seniormästerskap 

eller erhållit olympisk medalj eller utfört därmed likvärdig prestation 

 Medlem av medlemsförening eller annan person som genom mycket 

förtjänstfullt arbete eller på annat sätt gagnat SoIK Hellas och/eller 

medlemsförenings intressen 

 Medlem som under femtio år innehaft medlemskap, varvid 

tillgodoräknas tid såväl inom SoIK Hellas före 2010 som inom 

medlemsförening. 

- HEDERSMEDLEMSKAP INOM HELLAS 

Denna utnämning kan tilldelas person som på ett synnerligen förtjänstfullt 

sätt främjat SoIK Hellas och/eller medlemsförenings syften. 

- ÅRETS HELLEN 

Denna utnämning ges en gång per år, efter urvalsprocedur som beslutas av 

SoIK Hellas årsmöte, till medlem/lagmedlemmar som bedöms ha utfört den 

främsta idrottsprestationen inom kretsen av medlemsföreningarna. 

14.3 Övrigt 
Ständigt medlemskap och hedersmedlemskap förläggs till den medlemsförening 
som mottagaren önskar. 

Dessa medlemskap berättigar till befrielse från årsavgift. 

Dessa bestämmelser gäller även för dem som erhållit ständigt medlemskap och 
hedersmedlemskap före SoIK Hellas ombildning till alliansförening. 
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