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  Tottenham Hotspur Supporters Sweden  

Protokoll Styrelsemöte 28 augusti 2013 kl. 20.00 

Närvarande:  
Johan Sjöström (ordförande) 
Lennart Pettersson (vid protokollet) 
Mathias Bridfelt 
Thomas Erlandsson 
Gunnar Peterson 
Fredrik Stockborg 
Anders Wallgren 

1.      THSS-Resor 

Inför höstresan kunde styrelsen notera följande. Val av hotell är ännu inte klart men vi 
försöker finna lämpligt hotell runt Russel Square. Peter J Borg återkommer med besked 
inom kort. I dagsläget är det 57 st anmälda till resan, vilket är mycket bra. 

2.  Biljetter övrigt 

De förändrade rutinerna från THFC, innebärande att intresseanmälningar för biljetter till 
samtliga A-matcher under säsongen skulle lämnas in redan under augusti, har fått till följd 
att ett stort antal medlemmar anmält intresse och även betalat in pengar till THSS. 
Styrelsens huvudbry är att vi ännu inte kan vara säkra på att samtliga medlemmar kommer 
att tilldelas biljetter, t.ex. till Arsenalmatchen i mars 2014. Styrelsen diskuterade möjliga 
lösningar, bl.a. att eskalera frågan inom THFC. Styrelsen beslutade att Johan kontaktar 
Peter J Borg med besked att alla som betalat in och anmält sig till alla A-matcher skall få 
information att THSS idagläget inte kan garantera biljetterna.  

Konstaterades att Sverker är ny ansvarig för matchbiljetter inom THSS. 

3.  Skribenter 

Johan läste upp information från Joakim Wallgren. Joakim leder gruppen av THSS 
skribenter och för närvarande har vi 8 st duktiga medlemmar som ansvarar för 
matchrapporterna. Det finns även en pool av skribenter som ansvarar för krönikor och andra 
nyheter på vår hemsida.  Styrelsen konstaterade att det finns all anledning att utgå från att vi 
nu har en bra samling skribenter under säsongen under Joakims ledning.  
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4.  Ekonomi / Medlemmar 

a) Medlemsantal 

Thomas E rapporterade att THSS nu har 772 st betalande medlemmar. Styrelsen 
konstaterade att detta är mycket bra så pass tidigt under säsongen.  

 b) Ekonomirapport 

Thomas E redogjorde för den ekonomiska rapporten som nu tar avstamp i det nya 
räkenskapsåret (1 juli – 30 juni). Rapporten, som cirkulerats till styrelsen innan mötet, 
indikerar att det finns goda chanser att THSS ekonomiska ställning kommer att stärkas en 
aning under säsongen, men att troligast är att vi når ett nollresultat. Styrelsen förde även en 
diskussion om de huvudsakliga utgifterna i årets budget och var eniga i att viss försiktighet 
avseende utgifter ska iakttas.  

c) Årsmöte 

THSS stadgar stipulerar att årsmöte ska hållas inom 6 månader efter räkenskapsårets 
utgång. Mot bakgrund av att THSS i år beslutade om nytt räkenskapsår så löpte det tidigare 
räkenskapsåret ut den 30 juni 2013. Detta innebär att ett årsmöte ska hållas under 2013.  

Som styrelsen konstaterat i punkt b) ovan ska THSS hålla begränsa utgifterna denna säsong. 
De huvudsakliga utgifterna under föregående räkenskapsår bestod bl.a. i arbetet med att 
färdigställa hemsidan, Ledley King besöket samt årsmötet i Malmö. Eftersom det årsmöte 
som nu ska hållas och det som hölls i Malmö ligger så nära i varandra tiden diskuterade 
styrelsen möjligheten att hålla nere kostnaderna. Ett förslag som diskuterades är att hålla 
årsmötet i Stockholm (där flest styrelseledamöter bor). Beslut om årsmötet avseende 
räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-06-30 ska tas vid nästa styrelsemöte.  

d) Uteslutning av medlem 

Styrelsen konstaterade att styrelsemedlemmen Håkan Jönsson har skadat THSS och THFC 
genom sitt agerande. Beslutades att utesluta Jönsson ur styrelsen med omedelbar verkan. 
THSS har nödgats att inge krav mot Jönsson till Kronofogdemyndigheten. Beslutades att 
THSS, genom ordföranden och Lennart, även ska polisanmäla Håkan Jönsson.  

5. Medlemskap THFC // THSS  

Johan informerar om kravet att samtliga ledamöter och suppleanter även måste vara 
betalande medlemmar i THFC (ett uttryckligt krav från THFC). 

 6. THSS-Tipset  

Robert Fohlin, via Johan, informerade om THSS-Tipset. Tipset är nu igång efter en del 
problem i inledningsfasen. THSS ska ta upp frågan om att integrera tipset på vår hemsida 
med vår leverantör Aimit.  
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7. PR / Matchträffar   

Mathias informerar styrelsen om byte av samlingsplats i Stockholm, som numera är the Crib 
på Sveavägen. I övrigt samlas man på Glenns i Göteborg och såvitt förstås har våra 
medlemmar i Malmö med omnejd börjat samlas på O’Learys.  

8, Fysiskt styrelsemöte 

Frågan skjuts upp till nästa möte men förslaget är att, i syfte att hålla nere utgifterna, ta 
säsongens fysiska styrelsemöte i samband med årsmötet (enligt ovan).  

9. Web-Shop update  

Styrelsen diskuterade hur web-shopen fungerar och hur den kan utvecklas. Viss försäljning 
har kommit igång. Mikael Unnebo har förslag om att köpa in strumpor och muggar. 
Styrelsen beslutade att inköp till shopen ska ske i moderat omfattning för närvarande, 
eftersom vi har ett varulager som vi måste försöka omsätta. Härvidlag diskuterades även en 
realisation och beslut om realisation i webshopen sker i styrelseforumet efter kontakter med 
Mikael Unnebo.  

10. Gratifikationer 

Johan redogjorde för förslagen att ge Mikael Unnebo samt Thomas Erlandsson varsin 
gratifikation i form av matchbiljett + hotell. Mikael och Thomas har under våren och 
sommaren gjort oerhört viktiga och synnerligen uppskattade insatser för THSS.   

Efter överläggning tog styrelsen enhälligt beslut om gratifikation till Mikael Unnebo 
(matchbiljett och hotell), samt beslut om gratifikation till Thomas Erlandsson (matchbiljett 
och hotell). 

11. Övrigt 

Gunnar föredrog en uppdatering rörande kontakterna med vår leverantör Aimit. En 
paketlösning för alla kvarvarande åtgärder ska, efter kontakter med Aimits VD, levereras till 
Gunnar senast fredag den 30 augusti. Åtgärdspaketet och dess kostnader skall därefter 
kontrolleras och beslut tas. Styrelsen diskuterade även införandet av möjlighet att betala 
med kort på vår hemsida. Denna fråga har diskuterats under en längre tid. Efter 
övervägande och diskussioner tog styrelsen följande beslut: Kortbetalningsapplikation till 
hemsidan ska upphandlas under förutsättning att den maximalt får kosta 20 000 kronor och 
den lösning som erbjuds oss först måste godkännas av styrelsen samt att betalning ska ske 
först efter viss tids tester.  

Vidare diskuterades kommande 10-års jubileum i maj 2014. Johan bad medlemsgruppen att 
inkomma med en eller ett par idéer vid nästa styrelsemöte. 

Avslutningsvis berättade Mathias att en redigerad DVD över Ledley Kings besök i 
Stockholm har skickats till THFC. 

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

Mötet som pågick i 1 h 40 min avslutades av ordföranden.  


