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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte i Stockholm den 10 januari 2015 kl. 10.00 – 17.00 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

Lennart Pettersson 
Gunnar Peterson 
Robin Dronsfield 
Fredrik Stockborg 
Mathias Bridfelt 
Sverker Otterström (punkt 1 och 2 nedan) 
samt Robert Fohlin (per telefon punkt 2 nedan) 
 
 
 

1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnar mötet. Föregående protokoll godkändes med de kommentarer som lämnats och 
lades till handlingarna samt för publicering på hemsidan. 

2. Hemsidan 

Gunnar redogjorde för H2:s erbjudande om migration och iordningsställande av hemsidan. I 
korthet önskar H2 få ersättning för minst 93 timmar (till ett värde av nästan 100 000 kronor) 
för migration av vår lösning samt av avhjälpande av de fyra mest akuta synpunkterna på vår 
lösning idag. Beslutades att THSS inte kan acceptera H2:s erbjudande såsom nuvarande 
förslag ligger.  

Då föreningen efter vår leverantör Tervix Solutions gick i konkurs och vi inte längre har 
något avtal med leverantör om drift finns risk att vår hemsida stängs ner när kostnad för drift 
inte längre betalas för webbhotell. Det kan alltså ske relativt snabbt. Styrelsen diskuterade 
alternativen som då finns: 

a) Bygga en helt ny hemsida i annan miljö, 
b) Återvända till en bas som bygger på vår hemsida från 2012, eller 
c) THSS har i framtiden ingen hemsida och finns endast på övriga sociala medier. 
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Om beslut tas avseende a) eller b) ovan, vilka funktioner behöver föreningen på hemsidan:  

1. Kortbetalningsfunktion och annan betalningsinformation (Swish) 
2. Webshop - frågetecken 
3. Medlemsregister 
4. THSS tipset 
5. Medlemsforum 
6. Nyhetsartiklar 

Styrelsen diskuterade hur THSS-tipset kan räddas för innevarande år om nuvarande lösning 
på vår webbsida skulle stängas ner. Styrelsen ringde upp Robert Fohlin. Styrelsen kunder 
konstatera att om hemsidan släcks så stängs THSS-tipset i nuvarande form ned. Diskuterades 
om det finns några lösningar överhuvudtaget att fortsätta tipset. Någon extern miljö finns, 
såvitt Robert känner till, inte sparad och oklart om koden finns. Efter diskussioner 
konstaterades att ett e-mail till alla deltagare med begäran om att alla får skicka en 
skärmdump på sin poängställning (särskilt totalpoängen) efter viss bestämd match, så får vi 
fortsätta i Excel och rätta allteftersom. Alternativt avslutas THSS-tipset efter sagda match och 
vinnarna utses.  

Magnus Johansson från FanGlobe, som hade inbjudits som gäst till styrelsemötet, anlände 
och redogjorde för sin bakgrund. Magnus byggde och hjälpte i övrigt till med vår gamla 
hemsida. Diskuterades vad hemsidor fyller för syfte i dagens uppkopplade samhälle och dess 
förhållande till andra sociala medier. Hur skulle en återgång till den gamla hemsidan gå till 
och vad skulle en ny, t.ex. Wordpressbaserad lösning, kosta diskuterades. 

Kortsiktigt 

A) Kortbetalningsfunktion: Formuläret läggs som en funktionssida.  
B) Medlemsregister: Excel och Google Docs.  
C) Community funktion: Det går att lägga till och bör fungera.  
D) Artiklar: kopieras över från 2012 
E) Inloggning endast för styrelsen i början 
F) Ny Wordpress sida sätts upp och migrerar över till denna, medlemsdatabasen 

importeras och ett forum kan dras igång 

Alt. 1 – Återgång till gamla hemsidan, med kortbetalningsfunktion och litet ny design. 
Medlemmar arbetar med att kopiera ut artiklar mm från nya hemsidan.  

Alt. 2 - Ny hemsida i Wordpress byggs och om H2 har stängt vår hemsida och Alt. 1 har 
genomförts, allt migreras till Wordpress.  

Diskuterades hur en migration av relevant material från hemsidan till en ny hemsida skall 
kunna ske och hur så ska ske. Gunnar, Matt och Robin D har huvudansvaret för detta arbete 
tillsammans med Magnus.  

Information till H2 – vi måste fråga medlemmarna + säkerställa att existerande erbjudande är 
det allra sista budet från H2.  

Magnus ska komma med en offert senast måndag 12 januari 2015.  
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3. Webshop 

Den fråga som ska behandlas är huruvida webshopen ska finnas kvar. Styrelsen diskuterade 
detta. Beslutades att THSS inte skall bedriva Webshop. Eventuell framtida försäljning 
kommer att ske gentemot förbeställning via nyhet på hemsidan. THSS Webshop kommer 
således att stängas ner som funktion. 

4. Styrelsens kommunikation 

Beslutades att styrelsens framtida skriftliga kommunikation skall ske genom e-mail och att 
dessa e-mails i rubrik eller tidigt i texten skall tydliggöra om det är för information eller 
beslut, om brådskande eller ej. Styrelseforumet i Facebook används för övrig 
kommunikation. 

5. Ekonomi med fokus på intäkter 

Diskuterades föreningens kostnadsposter och intäktsmöjligheter. En boost på Facebook 
kostar ca 20 USD. 10 boosts kan leda till en positiv effekt. Beslutades att THSS ska göra 
maximalt 10 boosts under januari 2015 till maximalt ovan nämnda kostnad. Matt med hjälp 
från Robin D får mandat.  

Styrelsen vidhöll i övrigt att THSS inte ska ta in spelbolag som sponsorer / partners till 
föreningen för att få ytterligare intäktström. 

6. Medlemsförmåner 2015 

Bland styrelsens viktigaste uppdrag är att hålla föreningens medlemmar nöjda och ekonomin 
i gott skick. Styrelsens ideella arbete utgörs i grunden av detta, ställt i ljuset av föreningens 
övergripande syfte. Det är i mångt och mycket medlemsförmånerna som gör att vi kan 
behålla och värva nya medlemmar. Styrelsen diskuterade vilka medlemsförmåner vi har idag 
och vilka vi skall arbeta för att få till stånd under 2015. Frågan som ska besvaras är alltså vad 
medlemmarna får för sin medlemsavgift. Idag erbjuder THSS framförallt följande förmåner: 

 Matchbiljetter till WHL 
 THSS-tipset 
 Matchsamlingar 
 Events (ex. Ledley King, 10-års jubileumet) 
 Årsmöten med legender och aktiviteter 
 Rabatter på O’Learys 

Diskuterades vilken medlemsförmån som vi i styrelsen helst skulle vilka få till stånd. 
Följande förslag togs fram. 

 Hålla ett Legend Event varje år (på olika platser i Sverige) dit medlemmar har gratis 
inträde; 

 Kvalitativt medlemspaket (Halsduk, handdukarna t.ex. har varit uppskattade) 
 Lokala möjligheter att umgås under THSS paraplyet (t.ex. korplag som THSS 

sponsrar, fotbollsturneringar (ex. 10-års jubileumet)); 
 THSS hjälper mig som lokal supporter att träffa likasinnade, bygga Facebookgrupper 

m.m. 
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7. Hur kan THSS attrahera yngre medlemmar? 

Såsom många andra supporterklubbar har även THSS svårt att attrahera yngre medlemmar, 
exempelvis under 25 år. Matt har gjort en mindre undersökning bland supporterklubbar i 
Sverige och denna visade att Everton, Chelsea och Newcastle har liknande struktur som 
THSS när det kommer till andelen ”yngre” medlemmar.  

Styrelsen diskuterade detta och ställde sig följande frågor:  

1. Känner 90-talisterna samhörighet med oss? 
2. Erbjuder vi något som de kan känna sig delaktiga i, som de stödjer? 
3. Är vi i vår korrespondens m.m. för ”politiskt korrekta”? 
4. Är upplägget för våra medlemsresor intressant för medlemmar under 25 år och kan vi 

delvis ändra vårt koncept? 

Robin D utvecklade sina synpunkter och tog som exempel vårt initiativ på Instagram. Robin 
N har drivit detta till en riktigt bra start som intresserar yngre supporters.  

7. Medlemspaket  

Beslutades att styrelsen ber Micke Unnebo ta fram ett antal alternativ för nästa säsongs 
medlemspaket.  

8. Ny chef för webredaktionen 

Styrelsen kunde konstatera att Jocke Wallgren slutar som ansvarig för webredaktionen. 
Föreslogs att Robin D tar över rollen som ny chef för webredaktionen. Robin D 
accepterade utmaningen. 

9. Övriga frågor 

Vi är nu 1.001 medlemmar. Vi har idag 6 702 följare på FB, 5 003 följare på Twitter samt 
1 800 följare på Instagram. Vidare hade vi 41 833 st besökare på FB föregående vecka.  

Inga övriga frågor togs upp.  

 

Nästa möte hålls efter kallelse från ordföranden.  

Ordföranden avslutade mötet  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


