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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte den 22 juli 2014 kl. 19.30 – 21.35 
 
Närvarande:  Lennart Pettersson (vice ordförande) 

Thomas Sjöström 
Sverker Otterström 
Robert Fohlin 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandson 
Fredrik Stockborg 
 
 

1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

Lennart öppnar mötet i Johans frånvaro. Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna samt för publicering på hemsidan. 

2. Medlemskap säsongen 14/15 

Thomas E redogör för läget tre veckor in på det nya räkenskapsåret. Vi har 530 medlemmar 
redan, det är sannolikt mycket pga insatserna som gjorts av styrelsen genom Twitter och FB. 
Vi har varit väldigt aktiva, därtill har e-mail utskick också gått ut. Styrelsen diskuterar även 
möjlighet att betala sitt medlemskap genom autogiro och konstaterar att det är en hel del jobb 
med att sätta upp det. Vi noterar det och Sverker åtar sig att titta på det och återkomma till 
styrelsen.  

Medlemskorten är på gång, vi väntar på layout bara. Pins och pennor har kommit och kuvert 
är inköpta. Brev från ordföranden saknas fortfarande och Lennart talar med Johan om detta. 
Det tar sedan litet tid att printa korten, bl.a. behövs mer färgband. Thomas E bedömer att 
inom två veckor borde Micke U ha det han behöver ha för att kunna skicka ut 
medlemspaketen.  

Styrelsen talade också om förslaget att författa ett brev till medlemmar och före detta 
medlemmar som inte är så aktiva på Internet, i huvudsak något äldre personer. Thomas S och 
Thomas E tar den arbetsströmmen och koordinerar. 



 

 
2014-08-30 12:36 
[THSS Styrelseprotokoll 22 juli 2014.docx] 2  

 

3. Ekonomi och medlemsantal 

Av i dagsläget 530 medlemmar så är 50 helt nya medlemmar. Det är väldigt positivt. Många 
tidigare medlemmar har dock inte förnyat ännu, möjligen pga semester m.m. men här är 
autogiro en lösning. Sverker kan åta sig att titta litet på detta. THSS får ju viss kritik för att 
man är mindre bra på att behålla sina medlemmar. Detta är en fråga som styrelsen måste 
återkomma till och verkligen försöka lösa. Robert åtar sig att undersöka litet vilka kategorier 
av medlemmar som vi tappar och om vi ser några tendenser. Fortsatt konstaterades att 
andelen medlemmar under 20 år är för få. 

Ekonomin redogjordes för i korthet av Thomas E. Förutom medlemsrelaterade poster 
(inbetalningar av medlemsavgifter och inköp av medlemsutskicken) så har inte mycket skett 
sedan föregående styrelsemöte.  

4. Resor 

Sverker berättar att vi har 28 st anmälda till höstresan som går av stapeln den 25-26 oktober 
2014. Sista datumet att anmäla sig är 31 augusti. Beslutet att höja priset med 250 kr har tyvärr 
varit nödvändigt pga att hotellet har höjt priserna med 15 GBP/natt och att GBP har ökat 
gentemot SEK. Information har publicerats på hemsidan om höstresan. Detta är även en 
minnesmatch, det var 10 år sedan Bill Nicholson gick bort. Styrelsen var enig att man måste 
fortsätta pusha, inte endast för höstresan, utan även inför varje match under säsongen. 
Sverker kommer kontinuerligt att lägga upp information med påminnelse om när det är dags 
att anmäla sig för varje match.  

Avseende tilldelning av biljetter i övrigt så noterades att THSS fick fyra st till första matchen 
och 26 st till Liverpoolmatchen. Största intresset från våra medlemmar verkar, inte så 
förvånande, vara på nyårsmatcherna mot ManU och Chelsea och så har vi ju även 24 st 
anmälda till Arsenalmatchen hemma.  

Vårresan, tentativt blir det Aston Villa och tiden är helgen efter påsk 2015. 

5. Marknadsföring 

Mathias redogör i korthet för planerna kommande säsong. Det är dyrt att köpa annonserat 
utrymme. Förslagsvis fokuserar vi även denna säsong på att jobba intensivt med gratismedia 
och olika feeds och istället göra vissa events med Spursprofiler som drar folk och 
medlemmar. Vi vet ju att det finns tusentals Spursfans ute i Sverige som måste få bättre 
kännedom om THSS. Ledley King var det största och mest effektiva som vi har gjort. Eventet 
med Darren Anderton var även det väldigt bra.  

Styrelsen diskuterade även Svenska fans, podcast killarna Ledley Kings knä m.fl. Noterades 
att det mesta ligger litet lågt nu men att det inte är så konstigt pga VM och ligauppehåll. 
Sverker stöter på litet.  

6. Hemsida och THSS tips 

Robert kunde tyvärr konstatera att tipstävling med försäsongsmatcherna var förberedd, men 
tyvärr hade vår IT-leverantörs representant Patrik olägenheten att gå på semester utan att ha 
uppbackning och då det blev inget av detta. Styrelsen var enig i att detta var helt oacceptabelt 
från vår IT-leverantörs sida. THSS-tipset är dock testat och det verkar fungera. Förutom att 
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vissa matcher ska flyttas om och att vi behöver lägga till Ligacup och FA-cup matcher 
automatiskt när det sker, så ser det bra ut.  

Diskuterades även att vi borde trumma på litet mer avseende THSS-tipset nu när vi har det på 
hemsidan. Styrelsen är enig i detta och beslutade att så bör ske så snart vi är 100 % säkra på 
att allting fungerar. Tipset är dock för medlemmar endast. Beslut togs om att varje 
månadsvinnare får en biljett kat b eller c (18 års åldersgräns för resa utan målsmans sällskap). 

7. THSS golfen 

Styrelsen diskuterade förslaget att hålla THSS årsmöte 2014 i samband med golfturneringen i 
Enköping den 27 september. Det finns uppenbara fördelar, ekonomiska och 
deltagarrelaterade inte minst. Mathias uppdaterar styrelsen angående inbjudning av gäst till 
årsmötet. Chris Waddle föll tyvärr bort. Kostnaden för mellanhänder är som alla vet 
betydande. Matchen den 27 september är Arsenal borta, således en stormatch som kan 
fördyra och försvåra att ta hit en Spursprofil. Kostnaden för en gäst skulle kunna bli ca 
20.000 SEK.   

Beslut: Årsmöte i Enköping den 27 september. Årsmötet hålls ute på Enköpings golfklubb. 
Budgeten diskuterades och för det fall vi får en gäst av betydelse så godkändes att budgeten 
för gästen till golfen kan ökas något samt att årsmötet inte får kosta mer än vanligt (exkl. 
gäst). Vid nästa styrelsemöte ska samtliga kostnader redovisas och beslutas. Sverker lägger 
upp annons på hemsidan om årsmötet och information ska även ut på Twitter och FB.  

8. Uppsummering 10-årsjubileumet 

Vi har inte skrivit om det på hemsidan ännu. Fick vi bilder? Sverker skriver text och Thomas 
S tar fram bilder. Bra om detta sker så snart som möjligt. Vinnarna från jubileumet (fotboll 
och quiz) – har dessa namn meddelats O’Learys? LP följer upp med Johan hur presentkorten 
ska skickas. Namn på alla vinnarna ska skickas till Thomas S och Sverker.  

9. Övrigt 

Angående THST: Beslut: Vi betalar in avgiften och gör uttalande på hemsidan och länkar till 
THST: s hemsida och så får våra medlemmar välja att registrera sig hos THST eller inte. Vi 
kommer inte att ge ut medlemsregister eller be våra medlemmar att gå med, utan alla får själv 
välja.  

Thomas E: Hur fungerar det med skribenter? Ska Jocke köra vidare eller inte? Mathias vet 
inte heller. Fredrik tar kontakt och återkommer till styrelsen.  

Sverker: Ska vi gå vidare med personen som erbjöd sig att ta ansvar för vårt Instagramkonto? 
Vissa uppdateringar på hemsidan behövs. Rikard R gör fortfarande mycket av detta arbete 
men vi måste alla hjälpa till. Kan vi göra en uppdelning på hemsidan av olika 
ansvarsområden? Det borde finnas en sajtchef som ansvarar och fördelar arbetet mellan olika 
medlemmar. 6.328 följare på FB och 4.078 på Twitter nu.  

Fredrik S: Telemöten TDC istället för videomöten? Det borde vara möjligt nu. Kanske kan vi 
tala om detta vid årsmötet när vi ses i Enköping. Vem förbereder en presentation? 
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Matt: Kortbetalningsproblem på sajten, vad kan detta bero på? Går det att undersöka? Väldigt 
positivt är dock att så många som blivit medlemmar de facto har betalat med vår nya 
kortbetalningslösning.  

Nästa möte kallas av ordföranden och ska hållas i augusti. 

Lennart Pettersson avslutade mötet  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


