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Protokoll från styrelsemöte den 3 april 2013 kl. 20.00 

 
1. Mötets öppnande  

Styrelsemötet förklarades öppnat av Johan Sjöström. 
 
2. Föregående protokoll 

Godkändes som cirkulerat. 
 
3. Hemsidan – dags för ett vägval 

Styrelsen diskuterade föreningens hemsida och kostnader i samband med att antingen låta 
åtgärda existerande problem och låta utföra förbättringar tillsammans med nuvarande 
leverantör Aimit, eller att lämna existerande plattform för att bygga en ny hemsida med 
annan leverantör.  
 
Gunnar redogjorde för utgångspunkterna, såsom olika lösningar, kostnader och framförallt 
arbetsinsatsen som krävs från THSS att genomföra de båda förslagen. Gunnar gav sin 
synpunkt på Aimit och dess kapacitet och affärslösning, samt för kostnaden för det vi vill ha 
(i nuläget ca 40 000 kr), men allt vi önskar utöver det kommer att kosta då det alltid innebär 
att vi måste anlita Aimit. 
 
Mathias redogör för Userneeds undersökning om vår hemsida (10 000 besökare) och 
resultatet av de ca 1 000 personer som har svarat på vår enkät på hemsidan. Mathias har haft 
ett möte med Userneeds den 2 april 2013. Det kan konstateras att väldigt få är missnöjda 
med hemsidan överlag, men att många är missnöjda med forumet. Styrelsen noterade dock 
att aktiviteten på forumet minskade redan innan den nya hemsidan aktiverades och att den 



delvis beror på alternativa medier som finns mer lättillgängliga.  
 
Styrelsen diskuterade även registerhanteringen som för THSS kanske är den mest 
grundläggande frågan. Eftersom registret ligger till grund för all kommunikation, utskick till 
medlemmar och informationsleveranser med THFC är detta ändå den viktigaste åtgärden 
som måste hanteras ganska omgående.   
 
Aimit har offererat 18 000 kr inkl. moms för åtgärderna med registret på sätt som vi vill ha 
det. Bildarkiv och artiklars byggande m.m. ingår i offerten som sammanlagt baserat på vår 
kravspecifikation uppgår till drygt 40 000 kr. THSS tipset är inte inkluderat. 
 
Efter långa diskussioner framförallt rörande fördyrande lösningar samt om den arbetsinsats 
som krävs för anlitande av en ny leverantör, beslutades att inte flytta hemsidan till ny 
leverantör samt att, under vissa förutsättningar och fortsatta förhandlingar (såsom 
äganderätten till registret, tidpunkt för färdigställande av åtgärderna etc.) hos Aimit beställa 
de nya funktionerna i enlighet med offerten som erhållits från Aimit. Noterades att 
anledningen till att beslutet nu tas är att registret och THFC: s krav på informations-
leveranser måste färdigställas inför kommande säsong, helst senast under juni 2013.  
 
Uppdrogs åt Gunnar tillsammans med de medlemmar han utser fortsätta och slutföra 
tilläggsupphandlingen med Aimit i enlighet med den kravspecifikation som finns, med 
tillägg av diskussioner rörande integrationen av THSS tipset på hemsidan. Lennart uppdras 
hjälpa till med avtalet i fråga. 

 
4. Årsmötet 2013 – samtliga förberedelser 

 
Styrelsen diskuterade förberedelserna inför styrelsemötet. Thomas redogjorde för lokalen 
och kontakterna med ägarna till Gamla Nobe. Mathias uppdaterade styrelsen avseende 
inbjudna gäster. Lennart redogjorde för framtagandet av handlingar inför årsmötet. 
 
Styrelsen diskuterade förslaget som skall läggas fram avseende undantag till krav på 
medlemsavgift. Lennart omarbetar tidigare cirkulerat utkast.  

 
5. Mr. King 

 
Mathias uppdaterade styrelsen om Ledley Kings besök i Stockholm inför Wiganmatchen 
antingen den 27 eller 28 april 2013. Flyg, lokal för presentation inför THSS medlemmar 
samt övrig logistik tillsammans med Viasat diskuterades. O’Learys skall kontaktas och nyhet 
ska läggas upp på hemsidan inom kort. Bevis om medlemskap gäller i dörren. Avseende 
vakter så skall vi prata med O’Learys. Mathias håller styrelsen uppdaterad om planeringen 
och tar hjälp av de medlemmar han anser behövs.  

 
6. Vårresan; uppdatering  

 
Håkan redogör för Southamptonmatchen och vårresan. Vi kommer att byta hotell, vilket 
känns bra och fräscht. Johan J skriver reseguiden just nu. Antalet betalande ökar hela tiden 
men 100 medlemmar har alltså anmält sig. Legender på middagen diskuterades, vi har fått 
fem alternativ. Erik Niva har bjudits in. Podcast kommer att sändas av Ledley Kings Knä. 
Det blir så mycket PR, inklusive Hotspur Magazine. Café Bärs kommer att spelas in i 
samband med matchen också. BBC Radio vill gärna intervjua och f.d. Tottenham Trust-
ordföranden (numer Spurs Radio Live kommentatorn) Daniel Wynne avser dyka upp! 

 



7. Sista matchen  
 

Genom THSS har 18 biljetter ordnats till Sunderland, sista matchen för säsongen. Eventuellt 
får vi delta i en prisceremoni. Anders, Håkan, Fredrik och Lennart från styrelsen åker på den 
resan.  
 

8. Styrelsens föreslagna sammansättning 
 
Johan redogjorde för valberedningens förslag. Revisorn ska väljas om vid årsmötet.  

 
9. Medlemsutlottning nr. 2 den 30 mars 
 

Robert Svensson i Oxelösund vann utlottningen från påskafton. Styrelsen gratulerar Robert 
och Johan kontaktar honom.  

 
10. Övrigt 

 
Fredrik föreslog att THSS i nuläget kunde erbjuda medlemskap för resten av denna säsong 
och nästa säsong för 300 kronor. Johan stämmer av med kassör och andra medlemmar som 
behöver informationen. Hur många medlemspaket har vi kvar måste kolla. Beslutades att 
THSS går ut med erbjudandet inom kort.  
 
Mathias tar upp frågan om THSS har beställt medlemskort och i övrigt medlemspaketen 
inför nästa säsong? Micke Unnebo tog fram förslaget om paketen och ska kontaktas. 
Designen på medlemskorten återstår att göra och beställa eftersom vi vill ha 
matchprogrammet tryckt. Sverker kan kontaktas efter nästa möte avseende detta.  
 
__________________ 
 
Ordföranden avslutade mötet, som varade i 2 h och 5 minuter.  
 
Vid protokollet Lennart Pettersson 


