
 

 

2014-04-16 10:33 
[THSS Styrelsemöte 25 feb 2014.docx] 

  

 

  Tottenham Hotspur Supporters Sweden  

Styrelsemöte 25 februari 2014 kl. 20.30 

Närvarande:  

Johan Sjöström 
 Lennart Pettersson (vid protokollet)  
 Gunnar Petersson 
 Thomas Erlandsson 
 Anders Wallgren 
 Mathias Bridfelt 
 Thomas Sjöström 
 Robert Fohlin  
 Sverker Otterström 
 Fredrik Stockborg 

 

1. Mötets öppnande 

Johan öppnar mötet. 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Godkändes för upplägg.  
 

3. Medlemsdrive 

Styrelsen konstaterade att föreningen har ungefär samma medlemsantal nu som vid 
denna tid förra året, dvs 1 050 st. Diskuterades olika former av medlemsdrives och 
noterades hur dessa fallit ut tidigare år. Styrelsen beslutade att ge Mathias i uppdrag 
att sammanställa ett förslag om en medlemsdrive där vinnaren i en utlottning på 
medlemsnumret vinner matchbiljetter och hotell till höstresan i London. Resa ingår 
inte. 

Vidare diskuterades en värvningskampanj där medlemmar som värvar betalande nya 
medlemmar deltar i en utlottning av pris. För varje nyvärvad medlem erhålls ett 
lottnummer. Exempelvis kan vi tala med O’Learys om presentkort. Lennart kontaktar 
O’Learys för en diskussion.  
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Kontakter med Harrys pub diskuterades. Harrys pub finns p 47 orter och många av 
dessa orter saknar O’Learys restaurang. Vi skulle få en bättre spridning över hela 
landet om THSS även kan erbjuda rabatter på Harrys. Ett samarbetsavtal kanske är 
möjligt.  

4. Medlemskap nästa säsong 

Styrelsen diskutera införande av olika medlemskapsnivåer inför nästa säsong. Frågan 
har aktualiserats mot bakgrund av vad våra konkurrenter gör, föreningens finansiella 
behov samt viljan att öka medlemsantalet. Medlemmar har även föreslagit att 
styrelsen ska ta upp frågan om medlemskap som har olika priser och 
medlemsförmåner.  
 
Inledningsvis diskuterades priset. Är det möjligt att reducera medlemskapspriset till 
under 200 kronor? Styrelsen konstaterade att THSS i 10 år aldrig har höjt priset. 
Kommer ett sänkt pris öka medlemsantalet? Även reducerat pris för ungdomar 
diskuterades och som tidigare konstaterats behöver THSS fler unga engagerade 
medlemmar.  
 
Ett ökat medlemsantal med bibehållet ursprungspris 200 kommer att öka intäkterna. 
Intäkterna ska naturligtvis användas för medlemmarna och för THSS framtid.  
 
Styrelsen beslutade avseende nästa säsongs medlemskap:  
1. Reducerat pris för medlemskap i THSS ska erbjudas ungdomar som är 19 år eller 

yngre, inklusive det kalenderår som man fyller 20 år. Detta reducerade pris ska 
vara 100 kr.  

2. Ordinarie pris för medlemskap skall fortsatt vara 200 kr. Pin inkluderas men inte 
någon på förhand bestämd medlemsgåva.  

3. Ett exklusivt medlemspaket ska erbjudas. Pris och innehåll ska bestämmas senare. 
4. Familjepaketet ska bibehållas och baseras på ordinarie medlemskapsnivån, dvs. 

med pin. 
 
Utöver detta uttalade styrelsen målet att 25 % av våra medlemmar säsongen 
2014/2015 bör vara under 23 år.  

 

5. Tioårsjubileum – en uppdatering 

Thomas redogjorde för det förslag som arbetats fram tillsammans med Fredrik och på 
basis av det som diskuterades vid senaste mötet. Dag för evenemanget är 14 juni 
2014. Förslagsvis startar vi kl. 16.00. Vi bör hyra fotbollsplan (med duschmöjligheter) 
där vi mellan 17-19 spelar 5-mannafotboll, förslagsvis 10-minutersmatcher där lag 
anmäls på förhand från olika delar av landet. Det noteras att seriespel fortfarande 
pågår i Stockholm denna tid, vilket är litet problematiskt. Det vore roligt om lagen har 
egenhändigt tryckta tröjor. Efter fotbollen står grillning och eventuellt bad på 
agendan. Eventuellt har vi gäster inbjudna. Thomas S och Fredrik är fotbollsgeneraler.  

Efter duschar står THSS för grillning och bjuder på korv med bröd och sallad. Vid 
midnatt börjar VM matchen mellan Italien och England så förhoppningsvis kan vi 
hitta en pub som vi kan gå till. 
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Styrelsen ansåg att förslaget är bra och ekonomiskt försvarbart. Det krävs dock 
mycket planering och detaljerna måste diskuteras vidare. Exempelvis diskuterades 
pris till vinnarna av fotbollsturneringen, present till alla medlemmar som närvarar och 
som THSS tryckt upp, samt erkännande av en eller flera medlemmar som gjort THSS 
vad det är idag. Styrelsen var enig om att det är viktigt att medlemmarna känner sig 
omhändertagna på evenemanget.  

Diskuterades även om vi kan bjuda in en gäst givet den begränsade budget vi har att 
röra oss med. Det är viktigt att vi kommunicerar datumet för jubileumet relativt snart 
och beslut ska tas vid nästa styrelsemöte. 

6. IT – Aimit (THSS tipset och kortbetalningslösningen) 

Thomas E redogjorde för kortbetalningslösningen. Denna kommer att gå live denna 
vecka på hemsidan och kan användas för biljetter, resor, webshopen etc. Lösningen 
ska vara smidig att använda och utmynnar i att ett e-mail till ekonomi skickas när 
någon har betalat.  
 
En uppdatering avseende upphandlingen för en lösning för THSS tipset gjordes av 
Gunnar. Han har haft kontakter med vår leverantör och det har resulterat i att en ny 
offert har inkommit. Enligt offerten är priset nu halverat till 10.200 kr + moms för att 
integrera tipset med hemsidan. Offerten kommer inte från Aimit utan från Tervix. 
Detta eftersom Aimit har överlåtit alla rättigheter och skyldigheter till Tervix. Ett 
meddelande till Aimits alla kunder ska ha skickats och styrelsen kunde konstatera att 
detta skickats till Peter J Borg istället för till Gunnar eller till styrelsen. Ulf Larsson är 
vår nya kontaktperson vid Tervix. Gunnar försäkrar för styrelsen att offerten 
motsvarar det som vår kravspecifikation stadgade och mot den bakgrunden beslutades 
att beställa THSS tips lösningen. Detta ska vara igång senast innan sommaren 2014 
och betalning sker först när THSS är nöjd med leveransen.  
 

7. Medlemsresa vår 2014 – en uppdatering 

Styrelsen informerades från resegruppen att Sverker tar över som chef för 
medlemsreseverksamheten. Sverker uppdaterar därefter styrelsen om vårresan. Ca 67 
medlemmar är med på resan, dvs. har anmälts och fått biljetter till den. Man jobbar 
också på ett tunnelevent (spelartunneln, avbytarbänk mm) innan match. Hotellet är 
klart och man arbetar på legend till middagen.  

Övrigt avseende biljetter. Det har varit många frågor under säsongen men nu är de 
sista biljetterna beställda. THSS har beställt biljetter för 122 000 kronor under 
säsongen. Det är som styrelsen är medveten om väldigt mycket jobb med att ordna 
biljetter till medlemmar. Styrelsen diskuterade huruvida THSS bör ta ut en mindre 
administrationsavgift. Sverker tar fram ett förslag om detta inför nästa säsong och 
redogör för styrelsen vid nästa möte.  

8. Övrigt 

Styrelsen beslutade att på agendan inför varje styrelsemöte ska en 
medlemsuppdatering ingå, dvs. antal medlemmar och tillhörande information. Vidare 
diskuterades hur våra krav mot HJ fortskrider. Ännu har inte polisanmälan lämnats in 
och inget från fogden har vi hört förutom att han saknar tillgångar. Ordföranden 
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berättar att han erhållit ett brev från fogden som kan ska cirkulera till styrelsen 
snarast. 

Mathias meddelar att vi idag är 1 050 medlemmar i föreningen samt har passerat        
6 000 officiella på Facebook, och 3 500 följare på Twitter.  

Thomas S berättar att han erhållit väldigt många svar samt positiv respons avseende 
THSS träffen i Malmö i mars.  

Thomas E tar upp frågan om golfturneringen nästa år. Frågan kvarstår om vi avser 
avsätta någon budget.  Beslut skall tas vid nästa möte. Medlemskortens utseende till 
nästa år diskuterades. Avslutningsvis konstaterar Thomas E att det är väldigt dålig 
aktivitet på vårt forum på hemsidan, kanske kan styrelsen hjälpa till litet och vara mer 
aktiv? 

Johan tar upp beslutet som har tagits om att skribenter på hemsidan måste vara 
medlemmar och att vi behöver uppföljning på detta. Fredrik åtar sig att ta denna fråga 
framåt, följer upp och rapporterar vid nästa möte.  

Avslutningsvis konstaterades att Robert bör skaffa en ny telefon. 

Nästa möte kallas till onsdag 26 mars 2014 kl. 20.30 

Mötet avslutas 23.00 

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

Vid protokollet Lennart Pettersson 


