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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte den 26 augusti 2014 kl. 20.00 – 21.45 
 
Närvarande:  Johan Sjöström 

Lennart Pettersson  
Sverker Otterström 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandson 
Anders Wallgren 
 

1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnar mötet. Föregående protokoll genomgicks och godkändes med smärre 
förtydliganden och lades till handlingarna samt för publicering på hemsidan. 

2. Årsmöte 2014 samt THSS golfen 

Styrelsen diskuterade förberedelserna inför årsmötet i samband med golfturneringen i 
Enköping den 27 september. Gäster i form av hitresande Spurslegender kommer att delta 
under hela lördagen. Beslutades att tid för årsmöte blir kl.16.00. Utkast till dagordning, 
kallelse och styrelsesammansättning genomgicks. Valberedningens arbete diskuterades 
eftersom styrelsen kunde konstatera att förändringar kommer att ske.  

Lennart ansvarar för kallelse och dagordning samt, tillsammans med ordföranden, för övriga 
dokument som ska färdigställas inför årsmötet. Tryck av relevanta dokument i lämplig 
upplaga sker genom att dokumenten skickas till Sverker senast måndagen innan mötet. 
Thomas ansvarar för att bokslut och räkenskaper färdigställs samt att revisorns berättelse 
inkommer och genomgås på förhand. Thomas ska även återkomma med besked om revisorn 
kommer till årsmötet eller inte.  

Mathias ansvarar för sedvanlig ”kittning” av lokal inför årsmötet. Samtliga styrelseledamöter 
får gemensamt tillse att årsmötet förbereds och genomförs på bästa sätt genom kontakter och 
beslut som tas per e-mail framöver. Nya medlemmar ska kunna betala i dörren på sedvanligt 
sätt.  
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Avslutningsvis diskuterades kostnaderna för gäster (golf och årsmötet). Efter diskussion med 
tävlingsledare Peter J Borg kunde styrelsen konstatera att kostnaden för gästerna är ca 20 000 
kr. Med beaktande av golfavgifter och middag samt den gemensamma saken med årsmötet 
2014 beslutades att godkänna kostnaden.  

3. Hemsida och THSS tipset 

Återigen kunde styrelsen tyvärr konstatera att tipset inte fungerat korrekt under inledningen 
av säsongen. Dock, nu ska allting fungera enligt Gunnar. I övrigt är styrelsens uppfattning att 
hemsidan fungerar bra. FB sidan har nått ut till över 18 000 personer och därtill kommer 
Instagram pushen som vi nyligen har dragit igång.  

Skribenter som inte är medlemmar diskuterades återigen. Det är inte acceptabelt och 
beslutades att åtgärda detta omedelbart. Skribenter har administratörsrättigheter också. 
Beslutades att Thomas avregistrerar alla skribenter som ännu inte är medlemmar, varvid 
dessa fråntas administratörsrättigheter och kontaktas med informationen. 

4. Autogiro för medlemskap 

Johan har varit i kontakt med banken och banken ska återkomma med besked. Kostnaden för 
att koppla autogiro till vårt bankgironummer är inte känd, men det ska inte vara dyrt erfar 
styrelsen. Thomas och Johan kollar detta och om kostnaden är acceptabel beslutades att 
THSS ska upprätta autogiromöjlighet.  

5. Webshop 

Inledningsvis diskuterades lagervärdet, vilket enligt kassören är ca 25 000 kr (bokfört värde). 
I vilka former ska vi ha den kvar? Styrelsen var enig i att en webshop måste ha förmånen av 
en eldsjäl som sköter inköp och känner av vad våra medlemmar önskar. Frågan diskuterades 
och sköts på framtiden. Beslutades att Mikael Unnebo, såsom gratifikation för arbetet som 
han har utfört avseende medlemsutskick framförallt men även då han upplåter yta för lager i 
sitt hem, erhåller matchbiljett och hotellvistelse i samband med höst- eller vårresan denna 
säsong.   

6. Medlemsdrive 

Styrelsen diskuterade driven som nu har skett i augusti på sociala medier och genom att 
styrelsemedlemmar ringt upp tidigare medlemmar. Många tidigare medlemmar som vi ringt 
har varit positiva och det har varit ett roligt arbete för de som varit involverade. Styrelsen 
beslutade att fortsätta med det.  

7. Ekonomi och medlemsantal 

I dagsläget är vi 828 medlemmar. Det är väldigt positivt. Men fortfarande är det ca 400 
medlemmar från förra säsongen som inte har tecknat medlemskap.  

Robert som åtog sig att undersöka litet vilka kategorier av medlemmar som vi tappat och om 
vi ser några tendenser, får återkomma med resultatet av undersökningen vid nästa möte. 

Ekonomin redogjordes för i korthet av Thomas. Prognosen för innevarande räkenskapsår 
visar ett litet överskott. Styrelsen konstaterade att detta är precis som det ska vara i syfte att 
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erbjuda medlemmarna events, att ha råd med viss marknadsföring samt att inte försämra vår 
ekonomiska ställning. 

För höstresan är 68 matchbiljetter bokade meddelar Sverker. Många köper biljett, men bokar 
dock inte hotellpaketet genom THSS. Vi behöver fundera på varför detta är fallet inför 
vårresan och höra med de som deltagit i resorna. Är de är intresserade av ett annat hotell 
(innebärande ett högre prisläge)? Frågan skall skickas ut på forum, hemsida och genom 
sociala medier.  

8. Fysiskt styrelsemöte 

Styrelsen diskuterade var, när och hur denna säsongs fysiska styrelsemöte ska gå av stapeln. 
Av kostnadsskäl diskuterades preliminärt att platsen blir Stockholm. Datum för mötet ska 
fastställas senare.  

9. Övrigt 

Johan tog upp de ständiga propåerna som THSS får om olika samarbeten. Styrelsen ansåg att 
vårt samarbete med Nickes Resor kan avslutas och upplägget mellan våra organisationer 
utreds vidare med Peter J Borg genom Thomas. Diskuterades även Passion Lab och 
beslutades att invänta ett konkret förslag. Angående Instagramkontot förseslog styrelsen att vi 
utlyser en tävling med vinster från Webshopen avseende bästa bild. Beslutades även att juryn 
i denna tävling ska bestå av Robin Nilsson, Jonas Pettersson och Lennart 
(styrelserepresentant och paragrafryttare). Priser ej fastställda men blir utvalda  av juryn, t.ex. 
T-shirt och keps (värde över 200 kronor).  

Anders: Ställde frågan angående Loopia och huruvida e-postadressen/vår domän försvinner 
om vi avslutar denna webhost. Styrelsen konstaterade att Loopiafakturan måste betalas 
årligen. Thomas och Mathias följer upp.  

Sverker: På FB har vi nu 6 422 följare och på  Twitter 4 292 följare. Vår fråga om biljetter till 
bortamatcher har följts upp med THFC och de ska återkomma.  
 
Lennart: OL vinnarbiljetter är nu utskickade till från tioårsjubileumet. 
  
Nästa möte kallas av ordföranden. 

Ordföranden avslutade mötet  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


