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Agenda  
 

 
1. Mötets öppnande  

 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  

 
2. Föregående protokoll 
 

Föregående mötesprotokoll genomgicks och efter förslag av Gunnar Peterson beslutades viss 
ändring däri.  

 
3. Styrelsens förberedelser inför årsmötet den 7 december 

 
a) Kallelsen och mötesförberedelser – konstaterades sakna information om var i 

Stockholm mötet ska hållas. Detta beror på att vi ännu inte gjort klart med gäst vid 
mötet och Mathias redogör för arbetet med dessa förberedelser och de förhandlingar 
som pågår. Beslut om gäst tas av styrelsen genom röstning per e-mail så snart som 
möjligt.  

 
b) Dokumentation – Verksamhetsberättelse skrivs av ordföranden. Bokslut samt 

revisorns yttrande är i princip klara och ligger nu på revisorns bord, förklarar Thomas 



Erlandsson. Den information som ska tryckas till årsmötet ska tryckas på THSS 
papper genom Sverker Otterströms försorg. Styrelsen fördelade övriga 
arbetsuppgifter inom sig (manus, gäst/lokal, förtäring till medlemmarna vid årsmötet 
m.m.). Beroende på gäst förväntas årsmötet ha en budget på ca 15 000 kronor.  
  

c) Styrelsens sammansättning – Styrelsen diskuterade mandatperioder och konstaterade 
att det på grund av uteslutning av Håkan Jönsson finns en vakans. Uppdrogs åt 
ordföranden att diskutera styrelsens sammansättning med valberedningen med 
eventuellt förslag till ny styrelsesuppleant (eller ledamot). Styrelsen konstaterade att 
det finns ett antal medlemmar som visar intresse för att ta en mer aktiv roll i THSS, 
vilket är mycket roligt.  
 
 

d) Eventuella motioner – Styrelsen konstaterade att inga motioner inkommit hittills. 
 

 
e) Styrelsemöte - Styrelsen beslutade att hålla ett styrelsemöte i anslutning till årsmötet. 

Styrelsemötet ska ske antingen årsmöteslokalen eller på annan plats som Lennart 
ordnar. Konstaterades att alla utom en ledamot kan närvara i Stockholm den 7 
december. Förslagsvis påbörjas styrelsemötet kl 10.00. 

 
 
4. Ekonomiuppdatering – revision 

 
Thomas Erlandsson konstaterade att THSS per idag har 962 medlemmar, 37 medlemmar har 
anslutit sedan förra styrelsemötet. Medlemsresan under hösten visade ett litet positivt netto. 
Som vanligt budgeterar THSS med nollresultat för medlemsresorna.  
 
Styrelsen beslutade att en fullständig inventering av webshopen skall göras så snart som 
möjligt. 
 
Styrelsen diskuterade även om ytterligare kontokort länkat till THSS transaktionskonto 
behövs. För närvarande är det endast kassören och Peter Borg som har kontokort. Frågan om 
ytterligare kort ska diskuteras samt beslutas vid nästa styrelsemöte i Stockholm den 7 
december.  

 
5. Webbshopen  
 

Styrelsen diskuterade webbshopen. Från ett ekonomiskt perspektiv är webbshopen inte 
försvarbar och med dagens utbud i övrigt samt är det svårt att konkurrera för oss. En ideellt 
driven förening som THSS är har även utmaningen i att ligga på stora lager. Nya artiklar ska 
tas fram, beställas, betalas och marknadsföras. Betalningslösningen är inte på plats ännu.  
 
Konstaterades att det finns lösningar med tredje part där THSS inte behöver ta någon risk. 
THSS erhåller viss ersättning med en sådan lösning och slipper all hantering och att binda 
upp pengar. Vi gjorde en inventering för 3 år sedan och en ny skall nu genomföras enligt 
ovan. Inventeringen skall vara klar och presenteras på styrelsemötet den 7 december.  
 
Efter omfattande diskussion beslutades att webshopen såsom den ser ut idag inte kommer att 
fortsätta efter nyåret utan att andra verksamhetsformer och samarbeten som reducerar THSS 
risk ska utvärderas. Beslutades även att en för medlemmarna exklusiv utförsäljning av våra 
artiklar i webshopen ska ske med start på årsmötet den 7 december.  



 
6. Medlemsresan Hull samt biljetter till WHL 

 
Thomas Erlandsson informerade att 55 medlemmar reste med THSS till matchen mot Hull 
samt ytterligare till middagen med Martin Chivers. Evenemanget var enligt medlemmarna 
mycket lyckat. Därtill var det en bra lokal och ett bra arrangemang.  
 
Angående vårresan och matchen mot Sunderland så är sista anmälningsdag satt till den 15 
januari 2014. Det är 67 anmälda idag och 120 biljetter är maximal tilldelning vi kan få.  
 
Biljetter till matchen mot Arsenal är inte klart ännu trots stenhårt jobb från vår sida. 
Avseende övriga matcher är det bra intresse.  

 
7. Övrigt 

 
Lennart uppmanade alla att förslå agendapunkter för styrelsemötet den 7 december.  
 
Mathias noterade att THSS 10 årsjubileum bör diskuteras snart och föreslår att vi gör det den 
7 december.  Vidare undrade Mathias om våra medlemmar läser våra protokoll efter att det 
publiceras på hemsidan, eller hur får våra medlemmar information om vad styrelsen 
diskuterar. 
 
Gunnar tog upp frågan om vad vi i styrelsen kan göra för att behålla medlemmar från ett år 
till annat. Vi har många nya medlemmar varje år men förlorar även ett antal.  

 
Thomas Sjöström berättade att han kommer att delta vid ett fotbollssymposium och att han 
kommer att dela ut THSS visitkort till ett antal dignitärer. 
 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat 22.07 
 
 
Lennart Pettersson vid protokollet 
 
 


