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Verksamhetsberättelse 2022  
Hellas Friidrottsklubb Org.nr. 802455-0918 

 
Styrelsen för Hellas Friidrottsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2022. 

 
Hellas Friidrottsklubb har under året haft följande styrelse: 
 
Styrelse fram till årsmötet i mars  
Ordförande Lars Holm 
Kassör Sibel Kulbay 
Sekreterare Anders Hallquist  
Ledamöter Malin Bellander 
 Bertil Wistam 
Suppleant Peter Fernström 
Adjungerad Frida Lundin 
  
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året, samt årsmötesprotokoll. 
Klubben hade vid utgången av året cirka 526 medlemmar varav ca 35 utgörs av heders- eller ständiga 
medlemmar.  
 
Representation 
Klubben har officiellt varit representerad vid följande tillfällen, inom parentes anges av vem.  
• SoIK Hellas alliansstyrelse - Anders Hallquist. 
 
Organisation 
Klubben är sedan slutet av året 2010 medlem i Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och 
Stockholms Friidrottsförbund (08-fri). Hellas Friidottsklubb är en av sju medlemmar i SoIK Hellas 
(alliansförening), bildad år 1899. Klubben bedriver elit-, ungdoms- och breddverksamhet. 
 
Hellas FK har idag 11 olika träningsgrupper i åldrarna från födda 2015 till veteran. Till dessa kan vi 
addera Friidrottskul (födda 15-16 under året 2022) som vi anordnat i fyra omgångar under året. 
Friidrottsgrupper för barn leds av föräldrar. De elitaktiva har gjort uppdrag i friidrottsgrupper för att 
stötta tränarna under våren och hösten.  
 
Nya grupper 
Under hösten 2022 startades en ny friidrottgrupp, grupp 15 Tano. Under året har en stavgrupp 
startats under ledning av Magnus Lomakka. Anna Persson har startat en veterangrupp som tränar 
ute under utomhussäsongen. 
 
Utvecklingsarbete 
Under året 2021 gjorde vi en digital enkät utifrån materialet föreningssmart som handlar om att få 
medlemmarnas syn på föreningen, vad är bra och vad kan utvecklas. I och med att vi fick få svar från 
aktiva medlemmar, barn och ungdomar, gick vi ute med en fysisk enkät som gick ut 2022 där barn 
och ungdomar 10-14 år fick svara på frågor kopplat till sitt idrottande. Sammanfattningsvis fick vi 
väldigt bra på trygghet vilket vi även såg i den digitala enkäten. Det utvecklingsområde vi har är 
delaktighet för de aktiva.  
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År 2022 anordnade vi Landslagets friidrottsskola där barnen fick Sverigetröjor och diplom med 
autografer från landslagsaktiva. Landslagets friidrottsskola är ett koncept från Svensk Friidrott.  
 
Under 2022 har vi även startat upp mindre barntävlingar, även kallade nestlèspelen, på Björknäs för 
barn upp till 11 år i syfte att få flera barn att vilja tävla på ett avslappnat och tryggt sätt.   
 
Frida Lundin, som är anställd av klubben på 60% (från 1.1 2022 60%), har organiserat och utvecklat 
allt arbete med friidrottskul, sommarlägren samt organisationen och administrationen kring 
träningsgrupperna.  
 
 

            
 
 
SM-tävlingar 
På SM-tävlingarna tog vi tre medaljer JSM- och USM-nivå. På JSM M22 tog Carl Widenholm brons i 
spjut. På USM-tävlingarna tog vi två silvermedaljer, bägge av 15-åriga Beatrice Lindberg, i diskus 
respektive huvudgrenen slägga (USM F15). På USM fick vi också två femteplatser (inne och ute) av 
Tom Emfel i tresteg.  
 
Tyvärr hade vi inte någon representation i landslaget under året.   
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Stockholmskampen 
Stockholmskampen 2022 hade vi mycket stora framgångar (i samarbete med Boo IF, dock bestod 
laget till 3/4-delar av Hellas-aktiva). I klassen för 12-åringar tog vi en synnerligen hedrande 
andraplats och i klassen för 13-åringar (med ett fåtal aktiva) tog vi en mycket fin femteplats. 
En av deltävlingarna genomfördes på Björknäs IP under vardagkväll i maj, där vi fick mycket goda 
vitsord av de andra deltagande lagen.  
 
Social pott 
Efter två år med pandemi har styrelsen beslutat att inrätta en social pott för varje träningsgrupp i 
syfte att stärka gemenskapen. Den kan användas till i princip vad som helst, roliga aktiviteter eller 
annat som gruppen tycker det är kul att göra.  
 
Även tränarna har haft en ledarträff på boulebar där Frida Lundin åt middag samt spelade en 
bouleturnering med dem.  
 
Måluppfyllelse 
Vi strävar efter att behålla så många aktiva som möjligt i verksamheten och i synnerhet äldre 
tonåringar. Under året har vi utbildat många nya tränare via Svenska Friidrottsförbundens 
utbildningsprogram. Under våren hade vi även intern utbildning i häck för tränare som har aktiva 11-
14 år.  
 
Arrangemang 
Under året genomförde vi Björknässpelen för 14:e gången sedan starten 2008. De tre första åren 
körde vi tävlingen vart annat år, av den anledningen var det inte 15.e upplagan i år. De sista tre åren 
har deltagarantalet stigit med 20% per år och för första gången var uppdelad på två dagar, lördagen 
den 10:e september arrangerade Hellas tävlingen för de yngsta (11 år och yngre) och på söndagen 
den 11:e september tog Boo IF hand om arrangemanget för aktiva 12 år gamla och äldre. Lördagens 
tävling, som var vårt arrangörsmässiga ansvar, samlade 75% av alla tävlande under helgen medan de 
återstående 25% tävlade under söndagen då Boo IF tog hand om arrangörskapet. 
 
I oktober genomförde vi Hellasloppet som av många anledningar är ett viktigt arrangemang för oss. 
Loppet är ett familjelopp där hela familjen kan delta och där vi erbjuder roliga friidrottsaktiviteter 
medan man väntar på att loppet ska starta. Vi vänder oss numera huvudsakligen till Nacka-bor som 
vill tävla i naturskön miljö och i övrigt umgås med likasinnade i avslappnad atmosfär runt 
Hellasgården. Inte en enda meter ligger på asfalterad mark. Detta ökade deltagarantalet rejält och 
bidrog till vår verksamhet med ett hälsosamt ekonomiskt överskott, utan att för den skull stå i 
konflikt med den ”sköna atmosfär” runt loppet som projektledaren har velat skapa.  
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Framåtblickande initiativ 
Sedan ett är tillbaka har vi varit i kontakt med Nacka Idrottsgymnasiet i Nacka i syfte att kunna 
erbjuda elever på gymnasiet friidrottsträning på dagtid.  Än så länge har vi inga aktiva på 
idrottsgymnasiet men vi hoppas på intresse från höstterminen. Vi har även varit i kontakt med 
grundskolan gällande framtida samarbete för grundskoleelever som vill träna friidrott på dagtid.. Vi 
hoppas med dessa initiativ ta vi ska kunna ta ytterligare steg för att etablera verksamheten i Nacka.  
 
Utmärkelser och stöd 
Hellas Friidrott kommer att under årsmötet 2023 dela ut följande priser  

Mest antal träningstillfällen x) 
Ulrika Lomakka 

Årets ledare  

Magnus Lomakka 
 

Årets ledare på Stockholmskampen  
Staffan Lindberg, Karin Lindberg, Anna 
Olsson Roth, Olof Reimer, Peter 
Sundén, Bilge Kaya, Magnus Lomakka 
 

Mest antal tävlingstillfällen 
Max Myrin 

Årets ungdomsledare  
Bilge Kaya 

x)  i grupperna Hellas ungdom och Jeannettes grupp där de aktiva har det intresse för friidrotten som innebär att detta är deras 
huvudsakliga idrott.  

  
Mats ”Matte” Olssons minnesfond 
2022 tilldelades priset till dels  

• Tom Emfel för hans träningsflit och förbättrade resultatnivåer jämfört med tidigare 
år. Med den talang Tom har i botten har vi anledning att hoppas på ännu mera i 
framtiden.  

• Karin och Staffan Lindberg för deras outtröttliga ledargärning för sin träningsgrupp 
samt deras inspirerande ledarskap i samband med tävlingar.  

 
Hellpp 
Hellpp är en stipendie som har instiftats av en tidigare medlem i klubben, Krzysztof Furmaniuk. Hans 
önskan är att detta stipendium ska gå till en ungdom högst 13 år för goda insatser i klubbens tjänst. 
Vi har inte hittat någon kandidat som hela kalenderåret framträtt mer än andra varför ingen 
utdelning sker för år 2023.  

Sökta och godkända bidrag för verksamheten 2022 
Ansökan    Ansökan via   Idrottsmedel Belopp 
Återstartsstöd Svenska friidrottsförbundet Utb 22/23 - gammal 60 000 
Närvarostöd Nacka Närvarobidrag 65 000 
LOK-stöd RF-stöd   Närvarobidrag 87 000 
Bidrag  Hellasalliansen Verksamhetsbidrag 69 000 
Utbildningsstöd RF   8 000 
      
Summa   229 000 

 
Bidrag från Hellasalliansen/Gamla Hellener 
Bilge Kaya har fått 2000 kr i stipendium från Gamla Hellener för sina tydliga ledaregenskaper och i 
kombination allmänna friidrottsliga talanger.   

Pengar har delats ut till projekt inom klubbens verksamhet och personliga stipendier från: 
Farbrors minne, Palmers fond, Jutners fond, Supporterfonden och Belzska fonden. 

Styrelsen 
Det tillskott i styrelsen vi fått genom Anders Hallquist och Malin Bellander har varit mycket 
välgörande då de tillfört mycket ”nytt blod” i utvecklingen av verksamheten, parad med Frida 
Lundins ständiga strävan att förbättra, effektivisera och stärka verksamheten. Frida är sedan 2022 
adjungerad i styrelsen.   
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EKONOMI 
Flerårsöversikt (tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 506 1 516 1 942 1 870 1 401 1 433 

Resultat efter finansiella poster -23 78 319 78 151 112 

Soliditet (%) 79 77 72 68 61 58 
 
Förändring av eget kapital 

 Balanserat 
resultat 

Årets resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 791 089 77 632 868 721 
Disposition enligt beslut av föreningsstämman 77 632 -77 632 0 
Årets Överskott  -23 250 -23 250 
Belopp vid Årets utgång 868 721 -23 250 845 471 

 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen förslår att till förfogande stående överskott (kronor): 
 
Balanserat överskott 868 721 
Årets underskott   -23 250 
 845 471 
 
Disponeras så att 
i ny räkning överföres 845 471 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
 

Resultaträkning Not  2022-01-01 2021-01-01 
   -2022-12-31 -2021-12-31 

     
Nettoomsättning   1 486 276 1 515 805 
Korttidspermiteringsstöd   20 027 0 

   1 506 303 1 515 805 
     

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter   -103 287 -88 409 
Övriga externa kostnader   -942 104 -950 198 
Personalkostnader 1  -474 227 -391 262 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   -9 935 -8 304 

   -1 529 553 -1 438 173 
Rörelseresultat   -23 250 77 632 

     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   0 0 

   0 0 
Resultat efter finansiella poster   -23 250 77 632 
     
Resultat före skatt   -23 250 77 632 

     
Årets resultat   -23 250 77 632 
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Balansräkning Not  2022-12-31 2021-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Stavar 2  36 960 12 132 
Inventarier 3  15 418 18 059 

   52 378 30 191 

     
Summa anläggningstillgångar   52 378 30 191 

     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager m m     
Medaljer och Kläder   31 203 56 687 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   18 806 0 
Övriga fordringar   35 60 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   86 655 45 908 

   105 496 45 968 

     
Kassa och Bank   873 379 987 961 
Summa omsättningstillgångar   1 010 078 1 090 616 

     
SUMMA TILLGÅNGAR   1 062 456 1 120 807 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not  2022-12-31 2021-12-31 

     
Eget kapital     
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst eller förlust   868 722 791 089 
Årets resultat   -23 250 77 632 

   845 472 868 721 

     
Summa eget kapital   845 472 868 721 

     
Avsättningar     
Mats Olssons Minnesfond 4  36 800 40 300 
Fonden HELLPP 5  14 700 14 700 
Summa avsättningar   51 500 55 000 

     
Kortfristiga skulder     
Förskott   30 000 33 000 
Leverantörskulder   32 109 31 648 
Övriga skulder   89 575 59 099 
Upplupna kostnader och förutbetald intäkter   13 800 73 338 
Summa kortfristiga skulder   165 484 197 085 

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 062 456 1 120 806 

 
 
Noter     
Redovisnings- och värderingsprinciper     
     
Allmänna upplysningar     

Årsredovisningen är upprätta i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

     
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de väntas inflyta. 
     
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

     
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.  
     
Intäktsredovisning     
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vads om erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Anläggningstillgångar     
Inventarier och stavar redovisas till anskaffningsvärde minskat  med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

     
Inventarier    5-10 
Stavar    10 

     
Nyckeltalsdefinitioner     
Nettoomsättning     
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

     
Resultat efter finansiella poster     
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader. 

     
Soliditet (%)     
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning. 

     
 
Not 1 Medeltal anställda   2022 2021 
Medeltalet anställda   0,75 0,5 

     
Not 2 Stavar   2022-12-31 2021-12-31 
Ingående anskaffningsvärden   56 625 56 625 
Inköp   32 122 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   89 746 56 625 

     
Ingående avskrivningar   -44 493 -38 830 
Årets avskrivningar   -7 294 -5 662 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -51 787 -44 492 

     
Utgående redovisat värde   37 959 12 133 

     
Not 3 Inventarier   2022-12-31 2021-12-31 
Ingående anskaffningsvärden   38 134 38 134 
Inköp   0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   38 134 38 134 

     
Ingående avskrivningar   -20 075 -17 434 
Årets avskrivningar   -2 641 -2 641 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -22 716 -20 075 

     
Utgående redovisat värde   15 418 18 059 
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Not 4 Mats Olssons Minnesfond   2022-12-31 2021-12-31 
Belopp vid årets ingång   40 300 43 800 
Årets inbetalningar   500 500 
Under året ianspråktagna belopp   -4 000 -4 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   36 800 40 300 

     
Not 5 Fonden HELLPP   2022-12-31 2021-12-31 
Stipendie med syfte att uppmärksamma de som sliter, skapar gott kamratskap, jobbar hårt 
i det tysta och kanske behöver bidraget för att utföra sin älskade idrott. 

     
Belopp vid årets ingång   14 700 14 700 
Årets inbetalningar   0 0 
Under året ianspråktagna belopp   0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   14 700 14 700 

 
 
Nacka den xx mars 2023 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Lars Holm, Ordförande  Sibel Kulbay 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Anders Hallquist  Malin Bellander 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
Bertil Wistam Peter Fernström 
  
 
 


