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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Protokoll från styrelsemöte den 23 oktober 2013 kl. 20.30 

 
1. Mötets öppnande  

Styrelsemötet förklarades öppnat av Johan Sjöström. 
 
2. Föregående protokoll 

Protokoll godkändes som cirkulerat. 
 
3. Hemsidan  

Vi är i den miljö som vi är. Vi gör för tillfället inte i läge att beställa några utvecklande 
åtgärder. Det har hänt en del sedan senaste mötet.  
 

4. Ekonomi och medlemmar 
Ekonomirapport 23 Okt-2013 
 
Kassa 234 tkr + 202 tkr 
Kommande utbetalningar THSS resa 112 tkr + matchbiljetter 63 tkr 
THSS resan kan ge ett litet överskott. 
 
Medlemmar nu: 925 
Budget medlemmar 1100 
 
Porto snittkostnad 50 kr vi tar 40, ska vi göra något?  
 
Kreditkorts betalningar, fortfarande ingen pris från Aimit. På is.  
 
Medlemsregistret fungerar ok nu. 



Mailutskick finns via https://a1.aimcontent.se 
Finns möjligheter att maila olika kategorier, ej medlemmar, medlemmar, alla i registret etc. 
 
Intäkter är för lite, öka antal men hur? 
Medlemsavgift 2014/15 förslag 
250 1 år 
650 3 års 
650 Familj 
150 Junior 
Höjning med 50 ger ca 55 tkr mer till IT arbete, bjuda in gäst? 
Kommer det påverka medlemsantalet? 
 
Web-shop – Thomas Erlandsson tar initiativ för en Jul-Kampanj i Web-Shop. STOR REA. 
Lagerrensning. Nu är det dags att sälja av.  
 

 
5. Resor, reseledning, biljetter 

 
Nya kort utskickade. Rundtur på arenan. Middag med Chivers som gäst. Blir bra. Det blir ca 
60 personer på middagen och ca 55 st resenärer.  
 
Nu har ca 30 anmält sig till vårresan också.  
 
Angående biljetter så gör Sverker ett bra arbete med THFC. Alla biljetter vi begärt har vi fått 
so far. Arsenalmatchen är ett frågetecken fortfarande. 
 
Fråga gällande upplägg för kommande resor väcks. Vad är rimligt för att ta detta vidare på en 
nivå som lockar ännu mera medlemmar och vad krävs för att få medlemmar att åka.  
  

 
6. 10-års jubileum 
 

Thomas Sjöström är sammankallande för grupperingen och arbete kommer att ske 
kommande månader.  
 

7. THFC 
 

THSS har vunnit en Toolkit Competition som THFC har anordnat. Vad vinsten är vet vi inte 
men det är roligt att vinna. Vinsten ska främja arbetet med nya medlemmar.  

 
8. Medlemsgruppering 

 
Bordlägges 
  

9. Årsmöte + fysiskt möte    
 
Måste hållas före nyår. 2 förslag cirkuleras och datum klubbas före utgången av oktober.  

 
10. Övrigt 
 

Medlemsantal – hur ska vi göra för att öka antalet medlemmar? En fråga för kommande 
fysiska möte (Erlandsson)  



Anders har för dagen inget, mer än 3-7 förlust, inte något att tillägga.  
 
T Sjöström – inget ytterligare.  
 
Gunnar  - inget ytterligare  
 
Robert F – inget ytterligare. Har mycket att göra med studier och försöker bli klar till januari 
vilket kan visa sig.  
 
Johan Sjöström – Inget ytterligare.  
 
Nytt möte – 14 nov 2030.  
---------------------- 
 
Mötet avslutas 2150.  

 
 

 
 


