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  Tottenham Hotspur Supporters Sweden  

Protokoll Styrelsemöte 11 juni 2013 kl. 20.00 

Deltagare:  

Thomas Erlandsson, Anders Wallgren, Mathias Bridfeldt, 
Robert Fohlin, Gunnar Peterson, Tomas Sjöström. Johan 
Sjöström. Ej närvarande: Lennart Pettersson, Fredrik Stockborg 
och Håkan Jönsson 

Mötesordförande - Johan Sjöström    

Sekreterare – Johan Sjöström   

1. Genomgång av föregående protokoll (ej utsänt)  

Bordläggs till nästa möte.   

 

2. Uppdateringar från Årsmötet;  

• Protokollet OK, dock ej påskrivet. När det är klart ska det upp på hemsidan.  

• Ändring av räkenskapsår – För att komma framåt med detta så krävs påskrift 
från Joakim Sandqvist och Fredrik Stockborg på årsmötesprotokollet.  

•  

3. Aimit (hemsida och medlemsregister) 

Gunnar redogör för läget; Robert Fohlin, Thomas Erlandsson och Gunnar har träffat 
Amit och det börjar det hända saker med registret. Funktioner och gränssnitt börjar 
likna något och när THSS godkänt så ska det ”go live”, målet är innan utgången av 
juli.  

Hemsidan står på tur efter registret. Iterativt är det betydligt bättre än tidigare vilket är 
både nödvändigt och naturligt.  

THSS-tipset kommer i nästa skede, efter register och hemsida.  
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Förslag som bör tas med till kommande fysiskt möte är att vi kör en workshop i 
styrelsen där vi ”touch and feel” i systemet för att alla ska ha en större förståelse för 
systemet.  

 

4. Ekonomi och kassörens uppdatering. 

Thomas E går igenom sitt arbete sedan starten och redogör för en del saker som han 
kommit fram till. Några saker som styrelsen måste jobba vidare med för att säkra 
THSS framtid. 

Rutiner för verifiering av kostnader ska skärpas. 

Kvittohantering ska förbättras. 

God ekonomi i föreningen.   

 

5. 2013/2014; var står vi? 

• Medlemspaket - har kommit till Unnebo och faktura kommer inom kort.  

• Medlemskort – Ny struktur behövs för att kunna nummer-sätta enligt nya 
 medlemsregistret. THSS tittar på att köpa in en korttryckare för att använda 
 för medlemskorten.  

• Arbetsgruppers tillsättning –  

 Ekonomi – Thomas Erlandsson, Peter Borg. Förslag Gunnar och Johan 

 Skribent – Matt kontaktar Jocke Wallgren. Målet är att få till en bättre och mer 
 inkörd gruppering till 2013/2014.   

 Resegruppen – Under process  

 Medlemsgruppen / PR – Thomas Sjöström, Fredrik Stockborg, Matt Mellow, 
 Jocke Bjuvegård, Anders 

 IT-Gruppen – Gunnar, Robert, Matt, Thomas, (Rikard)       

 

6. Övrigt 

 Thomas Erlandsson – nope   

 Matt – skickar video från Viasat till THFC från Kings besök. Har haft kontakt 
 med Steve Perryman Sportstravel och Nickes.com gällande möjliga 
 sammarbeten. Brev för 2013/2014 från Ordf ska skrivas och vara klart till sista 
 juni samt ett brev till THFC för THSS räkning från föregående säsong.       
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 Anders – nope  

 Johan Sjöström – nästa möte, inget spikat datum.  

 Robert – Kortbetalning på siten? Något som kommer stötas och blötas och vi 
 har en styrelse som är FÖR att gå vidare med detta.  

 Gunnar – avviker 2132  

 Tomas Sjöström – Nope  

Mötet slut 2206  


