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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte den 10 juni 2014 kl. 20.00 – 21.40 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

Lennart Pettersson 
Gunnar Peterson 
Anders Wallgren 
Thomas Sjöström 
Sverker Otterström 
Robert Fohlin 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandson 
 
 

1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnar mötet. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna samt för 
publicering på hemsidan. 

2. THSS 10 år 

Styrelsen diskuterade och planerade inför lördagens jubileum. Det kan bli 60 personer max 
tror styrelsen. Dryck och mat inhandlas av Johan respektive Lennart. Gunnar ordnar med 
fotbollar och västar, och agerar även domare under matcherna. Robert ansvarar för quiz. 
Sverker och Lennart kontrollerar att duschar på Zinkens IP finns efteråt. Diskuterades även 
priser (bl.a. har Lennart ordnat ett antal presentkort från O’Learys) och giveaways (Matt har 
ordnat jubileumsknappar). Beslutades att samtliga i styrelsen som ska medverka träffas på 
Tantolundens IP kl. 14.15 på lördag.  

3. Ekonomi och medlemsantal 

Avseende de av Thomas E cirkulerade räkenskaperna förklarades att det inte hänt något 
sedan förra styrelsemötet. Utgifter är kortbetalningslösningen och avskrivning på lagret. Vi är 
idag 1,064 st medlemmar. Budgeten inför nästa säsong diskuterades och beslutades att öka 
budgetposten för årsmöteskostnader/marknadsföringskostnader till 30.000 kronor. 
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4. Säsongen 2014/2015 

Noterades att spelschemat släpps den 18 juni. Utifrån detta bestäms dag för årsmötet och 
eventuell gäst. Målet för nästa säsong är 1,100 medlemmar.  

5. Årsmöte 2014/2015 

Bokslutet för 2013/2014 kan enligt Thomas E sannolikt vara klart relativt omgående. 
Avseende tid för årsmötet diskuterades att mitten oktober till början november ska gälla som 
utgångspunkt. Plats för årsmötet beslutas vid nästa styrelsemöte. Lennart kontrollerar vilka 
styrelsemedlemmar som är uppe för val etc. vid kommande årsmöte.  

6. Hemsida och THSS tips 

Gunnar berättar att leverantören håller på att fixa med uppdatering av inaktiva spelare (dvs. 
sålda eller lagt av) och att man ser över hur detta fungerar på hemsidan. Styrelsen behöver ta 
ställning till Rikards förslag att öka bildstorleken för att öka bildstorleken på startsidans 
toppbild på webben. Konstaterades att vår IT leverantör vill ha betalt för 1 timma för att fixa 
det, alltså ca 1000 kr. THSS tipset startar med försäsongsmatcherna och förarbete pågår. 
Robert är i kontakt med IT leverantören.  

7. THSS golfen 

Styrelsen kunde konstatera att årets THSS golf är fullbokad, men det kan bli totalt 50 
deltagare om man lyckas skapa ett par extraplatser (42 bokade per dagens datum). Budgeten 
ligger på 15.000 kronor och extern gäst är tillfrågad för att delta (huvudandvariga för 
eventuell gäst är Peter B och Mathias gemensamt). 

8. THST 

Diskuterades och beslutades att THSS ska gå med i THST för en kostnad av 25 GBP per år.  

9. Övrigt 

Thomas E: Medlemskortens tryck och motiv diskuterades. Anders har maskinen. Ett förslag 
ska tas fram till nästa möte och beslutas på sagda möte (med spelschemat på baksidan). 

Sverker: Sverker har talat med Stacy (THFC) om att försöka få ihop en bortamatch under 
säsongen. Ska diskuteras vidare i styrelsen efter att spelschemat satts. Kategori A-matcherna 
kommer att läggas ut under hand.  

Thomas S: En liten notering om att uppdatering av medlemskap på hemsidan och 
medlemskapet ska avse säsongen 14/15 och inget annat. Gunnar kontrollerar att detta blir rätt.  

Konstaterades att THSS har 6299 följare på FB samt 4012 på Twitter. 

Nästa möte bestäms till måndagen den 30 juni 2014 kl. 20.00.  

Ordföranden avslutade mötet  
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Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


