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  Tottenham Hotspur Supporters Sweden  

Protokoll Styrelsemöte 15 maj 2013 kl. 20.00 

 

Närvarande:  
Johan Sjöström (ordförande) 
Lennart Pettersson (vid protokollet) 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandsson 
Robert Fohlin 
Fredrik Stockborg 
Anders Wallgren 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Johan Sjöström förklarade mötet öppnat.  

2. Föregående protokoll 

Godkändes som cirkulerat. 

3. Kort presentation av nya styrelsemedlemmar 

Thomas Erlandsson och Robert Fohlin presenterade sig för övriga ledamöter.  

4. Årsmötet 

Artikel om årsmötet i Malmö kommer upp på hemsidan inom kort. Thomas ansvarar 
för att ansökan till skatteverket rörande omläggning av THSS räkenskapsår tas fram, 
Lennart förbereder protokollet från årsmötet och de nya stadgarna. Ansökan skall 
därefter undertecknas och skickas in av Johan.  

5. Aimit (hemsida och medlemsregister) – uppdatering 

Gunnar har innan mötet rapporterat till styrelsen om framdriften med Aimit. Robert 
gav styrelsen en muntlig uppdatering. Förslagen tid för möte med Aimit är 
nästkommande måndag. Styrelsen diskuterade därefter Aimits orderbekräftelse, 
frågorna rörande timing och de formaliakrav från THFC som THSS har att efterleva 
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fr.om. kommande säsong. Styrelsen noterade att THSS tipset inte var med i 
beställningen som lades till Aimit och detta berodde på att Aimit, enligt styrelsen, vill 
ha oproportionerligt hög ersättning för att få in det i vår lösning. 

6. Medlemstävlingar 

Matchresultatstävlingen på årsmötet diskuterades. Ett presentkort på 1000 kr på 
O’Learys är ett bra pris. Därtill tävlingen på medlemsnumret som ska ske nu på 
lördag 18 maj, där Jokernumret jämfört med medlemsnumret ger vinst. Styrelsen 
diskuterade även huruvida nya medlemmar hinner få sitt medlemsnummer till 
dragningen på lördag. 

7. Rapport från vårresan 

I Håkans frånvaro kunde styrelsen ändå konstatera att hotellet var bra, liksom resan i 
övrigt. Speciella hotellpriser ska förhandlas för alla medlemmar. Mathias redogör för 
TV inspelningen Café Bärs för Kanal 5 som sänds 2 juni. Matt blev även intervjuad 
av Premier Leagues officiella Podcast i London den gångna helgen. Därtill intervjuad 
av Ving för ett månadsmagasin som ska komma ut i augusti 2013.  
 

8. Ekonomi och kassörens tillgång till konton m.m. 

Thomas redogör för status på föreningens konton idag. Utgifter kommer sedan för 
Aimit och Ledley King eventet i Stockholm. Dock ska Viasat betala sin del av Ledley 
eventet och detta ska faktureras. Thomas bekräftar att han har tillgång till kontona nu 
och kommer att återkomma med förslag hur arbetet som kassör kan förbättras och 
förenklas. 

9. Skatt och deklaration m.m. 

Adressändring skall skickas till Skatteverket för angivande av Thomas adress. 
Föreningens deklaration för 2012 har ingivits i tid. Därtill har vi ingivit en 
överprövning för skatten 2011. Föreningens försäkring har betalats den 28 april.  

10. THSS utskick  

Vi har nu möjlighet att en gång per kvartal göra ett utskick upp till 6 sidor. Vi behöver 
bara betala för portot. Johan anser att vi ska använda detta erbjudande, exempelvis 
finns många medlemmar som inte följer oss på Internet dagligen och som uppskattar 
postförsändelser. Johan ska tala med Rikard Redin om han är villig att ta 
huvudansvaret för dessa medlemsutskicket och det redaktionella innehållet.  

11. Övrigt 

Johan tar ansvar för att det årliga utskicket till THFC går iväg och Lennart hjälper till. 
Styrelsen diskuterar Roberts förslag att upprätta någon form av minnesfond för 
medlemmar som gått bort. Fredrik berättar att Ledley King autografer har postats till 
medlemmar i landet som inte kunde närvara vid eventet i Stockholm.  

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

Mötet som pågick i 1 h och 20 minuter, avslutades av ordföranden.  


