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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Konstituerande styrelsemöte den 21oktober 2014 kl. 20.30 – 22.30 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

Lennart Pettersson 
Robin Dronsfield 
Gunnar Peterson 
Robert Fohlin 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandson 
 
 

1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnar mötet. Föregående styrelseprotokoll diskuterades och följdes upp framförallt 
avseende följande punkter:  

 Tyvärr framgår det nu att vår plan att kunna erbjuda autogiro till våra medlemmar inte 
är genomförbar om vi inte också byter ut vårt bokföringssystem. Nu går det dock att 
betala med Swish istället. Dessutom behövs Datainspektionens tillstånd för autogiro 
och att samla in personnummer är också en arbetsinsats som då måste hanteras. 
Beslutades med anledning härav att vi ska avvakta med att arbeta in autogiro i våra 
system.   

 Avseende den nedgång i antalet medlemmar som bokar medlemsresorna med oss och 
i stället väljer att välja eget boende även om de går på samma match kan konstateras 
att det nya området där hotellet ligger inte är omtyckt av alla. Det ligger en bit ut och 
det är nu tredje gången som vi är där. Styrelsen diskuterade eventuellt byte av hotell 
och område. The Strand kan vara ett alternativ. Thomas kommer att tala med 
medlemmarna som deltar vid höstresan till helgen och återkomma i frågan.  

 Avseende den undersökning som skulle göras om varför vi verkar ha svårt att behålla 
vissa kategorier av medlemmar från ett år till ett annat så ska Robert återkomma vid 
nästa möte.  

 Passion Lab ska kollas upp till nästa möte. 

Därefter godkändes styrelseprotokollet och lades till handlingarna samt för publicering på 
hemsidan. Protokollet från årsmötet genomgicks i korthet. 
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2. Uppföljning årsmöte och styrelsens konstituering 

Styrelsen valde in till tiden för nästa årsmöte Thomas Erlandsson som föreningens kassör och 
Lennart Pettersson som vice ordförande. 

Lennart föredrog vad som för närvarande gäller avseende behörighet till föreningens 
bankkonton och rätten att företräda av föreningen. Styrelsen godkände dessa bankfullmakter 
och behörighetsregler.  

Robin presenterade sig och övriga styrelseledamöter gjorde detsamma. 

3. Ekonomi och medlemsantal 

Idag är vi 930 medlemmar. Balansapport och resultatrapport genomgicks i korthet av 
Thomas. Styrelsen kunde konstatera att höstresan ser ut att gå med plus för tillfället men det 
är än så länge osäkert. Thomas ska följa upp vid nästa styrelsemöte.   

Årsmötets kostnader uppgick till 19,000 kronor, vilket var 11,000 under budget. Lagervärdet 
ska skrivas ner ytterligare.  

4. Hemsidan och IT 

Gunnar och Johan kunde konstatera att hemsidan har varit otroligt seg under de senaste två 
veckorna. Styrelsen var enig i bedömningen att hemsidan inte fungerar som den ska. Gunnar 
redogjorde för alla förbättringar vi låtit göra och vilka kostnader vi har tagit hittills. Tervix 
gör inte sitt jobb helt enkelt. Det finns alternativ men det kommer att krävas hundratals 
timmar. Styrelsen diskuterade fördelar och nackdelar med att byta lösning. 

Under diskussionen noterades med viss bestörtning att vår huvudleverantör Tervix Solutions 
har gått i konkurs?  Beslutades att styrelsen utan dröjsmål ska undersöka nya lösningar och 
säkerställa tillgång till våra register och andra rättigheter och skrivelser som för närvarande 
finns på Tervix Solutions server, samt att börja arbeta på en kravspecifikation redan nu.  

5. Resor och biljetter 

Vi har 43 anmälda till höstresan och utöver dessa har 18 köpt matchbiljetter genom THSS. 
Diskuterades även hur många biljetter som beställts till andra matcher under säsongen, men 
specifik uppdatering får Sverker meddela styrelsen senast vid nästa styrelsemöte.  

6. Fysiskt styrelsemöte 

Styrelsen diskuterade behovet av att hålla ett fysiskt styrelsemöte. Ur kostnadssynpunkt bör 
ett sådant möte förslagsvis hållas i Stockholm och löpa från lunch till lunch. Föreslagen på 
datum blev antingen 10-11 januari eller 17-18 januari 2015.  

7. Övrigt 

Lennart: Noterades att Tervix edgångssammanträde hålls den 25 november kl 13.00 i 
Göteborgs tingsrätts lokaler och att konkursförvaltare är Adv. Johan Gustafsson Pellegrini, 
Kungstorget 2, 41117 Gbg (telefon 031 – 107600). 

Robin: Tackar för mötet och ser fram emot att jobba tillsammans.  
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Thomas: Förslagsvis borde ett brev eller e-mail skickas från ordföranden till våra medlemmar 
en gång per kvartal. Beslutades att Johan med Lennarts hjälp ombesörjer detta då samtliga 
tyckte att det var en god idé. 

Johan: Styrelsen bör notera att Sverker har fått en THSS flagga till ”the tunnel visit”. THSS 
har skickat in ett Tweet som tävlingsförslag i samband med 10-årsdagen av Bill Nicholsons 
frånfälle.  Styrelsen diskuterade även i korthet Fans i fokus och att statsministern nu är 
betalande medlem igen. Instagramkontot drivs av Robin och Jonas Pettersson.  

Statistik social media (tottenhamhotspur.se, facebook.com/tottenhamsweden, 
twitter.com/tottenhamsweden, instagram.com/tottenhamsweden ). Vi har idag 6,498 ”likes” 
på FB och 4,529 följare på Twitter. Besökare på hemsidan tottenhamhotspur.se är mellan 500 
- 2.000 per dygn och i genomsnitt har 10.000 unika användare per månad. Den senaste 
månaden har besökarantalet nära halverats men detta är en direkt naturlig följd av att sajten 
låg nere i ca två veckor. 

Nästa möte kallas av ordföranden och ska hållas 25 november 2014 kl. 20.00. 

Johan Sjöström avslutade mötet  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 

 

 

   


