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   Styrelsemöte 13 februari 2013 

Närvarande: 

Johan Sjöström, ordförande 

Lennart Pettersson, vid protokollet 

Mathias Bridfelt 

Thomas Sjöström 

Håkan Jönsson 

Fredrik Stockborg 

Gunnar Peterson 

Anders Wallgren 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Godkändes såsom cirkulerat. 

2. Aimit (hemsida och medlemsregister) 

Gunnar gav styrelsen en uppdatering och förklarade att fokus har legat på 
medlemsregistret, något som för THSS är livsviktigt. Mötet med Aimit som var 
inplanerat måndagen den 11 februari ställdes tyvärr in pga sjukdom. Gunnar ligger på 
för att få till stånd ett nytt möte så snart som möjligt. Allt drar tyvärr ut på tiden och 
efter mötet tar det säkerligen ett par månader innan vi fått det vi vill ha. Aimit har 
offererat en kostnad men som styrelsen känner till har Jan Juhlin bekräftat vad som 
skall anses ha innefattats redan i ursprungsuppdraget. Gunnar skall även kontakta 
Unnebo och Ekholm för input rörande Webshop, utskick, etiketter m.m. 

Styrelsen diskuterade även förslaget att bygga en helt ny hemsida med hjälp av en ny 
leverantör. Att börja om givet kostnader och kraven inför kommande säsong från 
THFC anser dock styrelsen inte vara realistiskt. Styrelsens mål är att medlemsregistret 
fungerar fullt ut, är tillförlitligt och att kassör, medlemsgruppen och resegruppen kan 
förlita sig på registret.  
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Beslut: Gunnar ges mandat att inom de budgetramar som styrelsen satt och 
tillsammans med Jan Juhlin förhandla med Aimit och driva på arbetet med 
medlemsregistret och hemsidan så snart som möjligt, samt att regelbundet hålla 
styrelsen informerad.  

3. Nästa medlemstävling 

Den 20 februari är sista dag för nya medlemmar att betala in avgiften för det fall de 
vill delta i nästa medlemstävling. Samma regler som gällde för tävlingen i december 
2012 skall gälla även nu. Styrelsen ber Mathias lägga upp en artikel om detta på 
hemsidan.  

Beslutades att lottodragningen som sker påskafton 2013 ligger till grund för 
medlemstävlingen denna gång och att 1 vinnare skall utses. 

4. Visitkorten 

Thomas har erhållit de beställda 1500 visiktkorten och i helgen skall dessa paketeras 
enligt tidigare cirkulerade instruktioner och skickas ut till respektive mottagare. 

5. Medlemsbrev 

Styrelsen konstaterade att brevet till medlemmar inte har skickats ut. Detta har sin 
grund i att de fodral från THFC som vissa medlemmar skall erhålla i present inte har 
kunnat allokeras till rätt mottagare. Anledningen är att THFC inte har givit oss 
instruktioner om mottagare och med nuvarande medlemsregister går det inte att 
säkerställa vilka som skall få fordralen. Dessa ska skickas till medlemmar som 
registrerat på THSS hemsida att de är medlemmar i THFC.  

Beslutes att brev från ordföranden skall skickas ut, att vi avvaktar med att skicka ut de 
få fodral som vi hittills fått till dess att vi kan säkerställa vilka medlemmar som ska 
erhålla sådana.  

6. THSS-Tipset  

Anders erbjöd sig att hjälpa Rikard med hanteringen av THSS tipset (thss-tipset.se). 
Anders kontaktar Rikard.  

Diskuterades även om hur tipset kan göras annorlunda och möjligheten att förenkla 
arbetet runtomkring det, exempelvis genom att endast ligamatcher omfattas. Styrelsen 
noterade att Unnebo av förklarliga skäl vill ha reda på vilka som har vunnit så snart 
som möjligt efter att det står klart.  

Beslutades att styrelsen ska undersöka förbättringar av THSS tipset efter säsongens 
slut.  

7. Supporten  

Styrelsen diskuterade supporten och kunde konstatera att vi har väldigt få problem 
med beaktande av att vi har så många registrerade användare på hemsidan. 
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8. Web-Shop och nästa säsongs medlemspaket 

Styrelsen konstaterade inledningsvis att herrar Ekholm och Unnebo gör ett fantastiskt 
arbete för föreningen och att de måste få tillfälle att uttrycka sina önskemål vad gäller 
medlemsregistrets funktioner.  

Avseende nästa säsongs medlemspaket, beställningen samt lagerhållandet fram till 
utskick, diskuterades vissa frågor. Beslutades att beställa 1200 uppsättningar 
medlemspaket samt noteras att arbetet med design av nästa års medlemskort har 
påbörjats av Rikard och Mathias.  

Rörande Webshopen beslutades att artiklar som är slut och inte ska beställas igen bör 
tas bort från hemsidan. Diskuterades och noterades vidare att design och förberedelser 
för beställning av nya artiklar inför nästa säsong kan påbörjas.  

9. Budget 2013  

Budget 2013 diskuterades. Styrelsen beslutade att varje grupp skall ta fram ett förslag 
till budget inför nästa styrelsemöte. Dessa delbudgetar skall presenteras och beslut 
skall tas. Förslag till budget för THSS skall därefter framläggas i vederbörlig ordning 
inför årsmötet den 20 april 2013.  

10. Årsmötet 2013 

Årsmötet i Malmö den 20 april 2013 närmar sig med stormsteg. Om inte matchen 
flyttas har Mathias goda förhoppningar om att kunna få bekräftelser från de gäster 
som styrelsen tidigare har informerats om.  

Thomas berättar att hotellrum har bokats med mycket bra rabatt för de 
styrelsemedlemmar som reser långt och behöver det. Förhandlingar med Sir Tobys 
pub pågår rörande själva lokalen och priser på mat och dryck.   

Lennart ges i uppdrag att se över vilka formella förberedelser som behövs inför 
årsmötet, såsom framtagande av styrelsens förslag, information om motioner m.m.  

11. Vårresan, uppdatering från medlemsgruppen 

Håkan redogör för förberedelserna inför vårresan. Exempelvis kommer middagen att 
avnjutas efter match i Bill Nicholson suite på White Hart Lane. Mathias föreslår att 
tidigare ordröranden i Tottenham Trust (den officiella supporter organisationen) 
Daniel Wynne, skulle kunna vara gäst på middagen eller dylikt. 

För närvarande har 11 av tilldelade 26 biljetter till matchen mot Manchester City 
redan bokats.  

12. Övrigt 

Mathias redogör för sitt arbete med att kunna erbjuda medlemmar att få träffa en 
Spurs legend i Stockholm. Eventuellt skulle det kanske vara möjligt att få hit någon 
redan till NLD. Mathias talar med Viasat och återkopplar till styrelsen för beslut. 

Mathias undersöker även möjligheterna att få exponering i TV program i Sverige.  
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O’Learys har kallat THSS, tillsammans med Manchester Uniteds, Liverpools och 
Arsenals svenska föreningar, till möte kl. 16.30 onsdagen den 20 februari och Fredrik 
ska undersöka om han har möjlighet att representera oss.  

Anders diskuterade resan till säsongens sista hemmamatch. Resan är inte en officiell 
medlemsresa i THSS regi men stort intresse finns från många medlemmar. Håkan 
åtog sig att starta en forumtråd där man kan anmäla sig. Biljetterna till matchen mot 
Sunderland den 19 maj släpps den 11 mars.  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 5 mars kl. 20.00 

------------------ 

Mötet som varade i 1 h och 58 minuter, avslutades av ordföranden.  

 

 


