
 

 
2015-01-13 13:06 
[THSS Styrelseprotokoll 16 december 2014.docx]   

 

    
 
 

TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte den16 december 2014 kl. 20.00 – 21.45 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

Lennart Pettersson 
Gunnar Peterson 
Robert Fohlin 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandson 
Sverker Otterström 
Fredrik Stockborg 
 
 

1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnade mötet. Föregående protokoll genomgicks och godkändes för publicering på 
hemsida och läggs till handlingarna.  

2. Hemsidan 

Det är dags för beslut. Gunnars möte med nya leverantören H2 blev inställt idag och nytt 
möte är inplanerat till fredag.  Ytterligare bakgrund är att vår tidigare leverantör Tervix 
flyttade vår hemsida till ett externt webhotell i oktober. H2 har meddelat att hemsidan är uppe 
så länge den är betald, men H2 kräver nu att denna migreras till H2:s miljö. Den gamla 
kravspecifikationen som Aimit, sedermera Tervix, tog över var inte optimal och även om vi 
äger rättigheterna till vårt material så äger och kontrollerar nu H2 lösningarna och källkoden. 
Att migrera hemsidan och fixa de kvarvarande större buggarna kommer att ta tid och kosta 
pengar. Den nuvarande lösningen är som styrelsen tidigare meddelats gjord i en stängd 
Microsoft miljö.  

Gunnar berättar vidare att han träffade Magnus Johansson på FanGlobe Media fredagen den 
12 december. Magnus har indikerat att han kan vara med och vara oss behjälplig med en 
eventuellt flytt och uppbyggnad av ny hemsida.  H2 är intresserade av lönsamma kunder och 
styrelsen har skäl att tro att H2 inte är intresserade av att ha kvar oss, även om migrationen 
kommer att kosta pengar från första dagen och från första arbetstimman.  
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Diskuterades vidare vilka alternativ vi nu har. Vad är kostnaderna? Vad är det föreningen 
verkligen behöver för att driva dagens verksamhet i form av en hemsida? 

Diskuterades även om vår gamla sida kan användas i en övergångsperiod. Nackdelen är ju att 
den inte har vissa funktioner, såsom möjligheten att betala med kort, webshop samt vissa 
medlemsfunktioner och framförallt ett digitalt medlemsregister.  

Men, konstaterade styrelsen, nya satsningar i den nuvarande miljön blir kostsam och styrelsen 
ställde sig mycket tveksam till detta. H2 kan i och för sig hålla den vid liv varigenom vi 
köper oss tid att förbereda en ny lösning i en miljö som är åtkomlig, utan hela tiden få betala 
servicekostnader m.m.  

Beslutades att Gunnar håller mötet med H2 på fredag och att styrelsen därefter, när samtliga 
kostnader och alternativ ligger på bordet, tar beslut i frågan. Sådant beslut skall tas vid det 
fysiska styrelsemötet i Stockholm (enligt nedan).  

3. Resegaranti (kammarkollegiet)  

Lennart redogjorde för bakgrunden och villkoren för eventuella krav på resegaranti men ska 
återkomma med detaljer efter en mer grundlig undersökning. Beslutades att utreda detta mer 
grundligt. Fråga ställdes även om hur övriga supporterföreningar gör vid förmedling av 
medlemsresor.  

4. Ekonomi/medlemsdrive jul 

Thomas redogjorde för ekonomin och styrelsen kunde mot den bakgrunden kostatera att 
ekonomin är stabil. Visst inflöde av inbetalningar för NLD har skett men i övrigt inte mycket 
nytt enligt kassörens rapport.  

Styrelsen diskuterade eventuell medlemsdrive under julhelgerna.  Sverker har diskuterat med 
tidningen Offside, som kräver att vi köper en helsida för ca 15 000 kronor. Då ges våra 
medlemmar ett prenumerationserbjudande och föreningen får tre veckors annons på Offides 
hemsida och en banner. Efter diskussioner beslutades att för tillfället tacka nej till Offsides 
erbjudande.  

Matt jagar vidare på eventuellt avtal med Harrys Restauranger och ska även tala med Stadium 
om eventuell rabatt där för våra medlemmar. Även Bishops Arms nämndes.  

Beslutades att utlottning av medlemsresa till medlem ska ske även detta år, genom 
lottodragningen på julafton. Vinnaren som dras måste dock acceptera att bli intervjuad och att 
vi får lägga upp ett foto.  

5. THSS-resor 

Sverker gav styrelsen en uppdatering enligt följande. Vi har idag 40 bokningar till 
medlemsresan i april mot Aston Villa, plus ytterligare 6 matchbiljetter bokade. 50 dubbelrum 
är bokade på London City Hotel. Planen är att boka en middag på WHL efter matchen och 
denna kommer att betinga ett pris av ca 45 pund per person, enligt Sverkers kontakter med 
THFC. Totalt 3 350 kronor kommer det att kosta per person. Vi kommer att erbjuda en 
legend till middagen.  
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Även Chicago Spurs har planerat sin medlemsresa till Aston Villa matchen så även de kan 
kanske är intresserade av att på middagen. Sverker åtog sig även att höra med Norway Spurs.  

6. Fysiskt möte januari  

Styrelsen beslutade att verksamhetsårets fysiska styrelsemöte skall hållas den 10 januari i 
Stockholm. Ledamöter som bekräftat närvaro är Johan, Gunnar, Matt, Sverker och Lennart.  
Fredrik, Robin N, Robin S och Robert är osäkra. Thomas kan inte delta.  

Mötesagenda kommer att tas fram men i nuläget är hemsidan det som måste hanteras och 
slutligen beslutas. Efter mötet ser vi matchen mot Crystal Palace på O’Learys Alströmergatan 
tillsammans med våra medlemmar.  

7. Övrigt 

Vi är nu 967 medlemmar. Vi har idag 6,613 följare på FB och 4,803 följare på Twitter.  

Matt: Arbetar med att få en Spurs legend till Sverige, eventuellt den 18 april 2015, för 
matchen mot Newcastle. Matt förhandlar med THFC och återkommer med ytterligare 
information.  

Lennart: Brev från ordföranden ska tas fram och publiceras i januari.  

Johan: Joakim Wallgren sagt upp sig som redaktionschef och styrelsen får se efter en ny 
ansvarig.  

 

Nästa möte blir det fysiska styrelsemötet i Stockholm den 10 januari 2015.  

 

Johan Sjöström avslutade mötet  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 

 

 

   


