med Supportbulletinen
Om hvad som sig i Sällskapet Gamla Hellener tilldragit hafver och ska.

Sällskapet Gamla Hellener (GH) + Supporterklubben = Sant
Uppmärksamma läsare noterar att rubriken efter en lång tids uppehåll åter har tillägget ”med
Supporterbulletinen”.
Det är med glädje vi har kunnat göra tillägget, bakgrunden är följande.
GH:s och Supportklubbens anpassning till tiden
Ett allmänt möte på Hellasgården den 28 oktober i år beslöt att godkänna ett förslag till
ändrade stadgar för sällskapet. Ändringarna är på intet sätt genomgripande, utan mer en
anpassning till gällande standard och en förberedelse inför en planerad ansökan från
sällskapet till SoIK Hellas alliansförening som dess kamratklubb. Stadgarna finns tillgängliga
på Sällskapets hemsida så snart protokollet justerats.
Samma afton beslöts på ett extra medlemsmöte för Supporterklubben att den upplöses i sin
nuvarande form.
Supporterklubbens hela nuvarande verksamhet kommer att fortsätta inom ramen Sällskapet
Gamla Helleners verksamhet. Det innebär också, givetvis, att supporterklubbens medlemmar
har möjlighet att delta i GH:s olika verksamheter, i den mån de inte redan gör det.
Supportermedlems tillhörighet inom SoIK Hellas kommer fortsättningsvis att vara Sällskapet
Gamla Hellener (GH) alternativt samtidigt medlemskap i någon av de andra nybildade
idrottsutövande klubbarna. Fördelarna med sammanslagningen av verksamheterna är i första
hand de synergier som kan tillvaratas. Dess är gemensam styrelse och ekonomihantering,
gemensamt årsmöte och medlemsregister, gemensamma informationskanaler (utskick,
hemsida) och gemensamma medlemsaktiviteter m.m.
GH:s uppfattning är att både verksamheten inom supporterklubben och i sällskapet är
värdefulla för dess medlemmar och för SoIK Hellas. Vi vill därför puffa för de möjligheter Ni
som medlemmar i Hellasklubbarna har att stötta medlemsklubbarna genom att lämna bidrag
till en eller flera av våra fonder. Supporter med inriktning mot elitsatsning, 300 kr per
andel/125 kr per extra andel och då ingår också medlemskapet i Sällskapet Gamla Hellener,
Farbrors minne med inriktning för ungdomsverksamhet, Milli och Carl Palmers fond för
ungdoms- och juniorelit samt Gunnel och Arne Jutners fond för veteranidrott. Under de
senaste åren har GH och supporterklubben vardera totalt kunnat dela ut sexsiffriga belopp till
framgångsrika ungdoms-, junior- och elitidrottare samt till projekt inom dessa idrottsområden.
Supporterbulletinen
Supporterklubbens upplösta styrelse är från och med den 15 november adjungerad i GH:s
styrelse fram till och med GH:s årsmöte i februari 2011 då en "ny" styrelse ska tillträda.
Under denna tidsperiod kommer Supporterklubbens upplösta styrelse dels avsluta
verksamhetsåret 2010, dels detaljplanera den nya Supporterverksamheten inom ramen för
GH:s verksamhet. Information om den nya verksamheten kommer att finnas tillgänglig i
samband med GH:s årsmöte 2011.

med Supportbulletinen
Det som närmast kommer att märkas i supporterverksamheten är att ordinarie medlemsutskick
med inbjudan till årsmöte och inbetalningskort för medlemsavgiften för 2011 inte kommer att
skickas ut som brukligt är i december. Motsvarande utskick kommer i stället att skickas ut i
januari/februari och då som kallelse till GH:s årsmöte i slutet av februari.
Kallelse till årsmöte för Sällskapet Gamla Hellener
Årsmötet blir preliminärt torsdagen den 24 februari 2011 på Hellasgården kl 18.00.
Förtäring erbjudes: Storstugans utsökta och berömda fiskgryta, öl eller vatten, starkare
drycker kan köpas från restaurationen på den tillresandes egen bekostnad, kaffe och kaka
efteråt.
Vi kan också avisera lotterier, bl.a. de som normalt ägde rum på supporterklubbens årsmöte
men som nu återfinns på GH:s dito i och med att supporterklubbens verksamhet nu
sambördats med GH:s.
Förhandsanmälan görs till Kjell Gustafsson, tel. 070-827 85 90,
kjell.gustafsson@logica.com, Jan Falk, tel. 070-620 12 52, jan.falk@dn.se, Clas Ström, tel.
070-513 20 20, classe@stroms.eu. senast den 17 februari..
I tiden mellan skrivandet av detta och Hellasbladets tryckning har Sällskapet haft två
arrangemang. Vi har dels besökt Leksaksmuséet som finns inrymt i Spårvägsmuséet på
Södermalm och vi har fått se ett genrep av Trettondagsafton på Stadsteatern.
Om Du själv har förslag på något du tycker GH ska arrangera, teater- museibesök eller annat,
hör av dig så undersöker vi möjligheterna.
Kjell Gustafsson
Styrelsen
Sällskapet Gamla Hellener

