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  Styrelsemöte 5 mars 2013 

Närvarande: 

Johan Sjöström, ordförande 

Lennart Pettersson, vid protokollet 

Mathias Bridfelt 

Håkan Jönsson 

Fredrik Stockborg 

Gunnar Peterson 

Anders Wallgren 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Godkändes såsom cirkulerat.  

2. Årsmötet, förberedelser (förslag från styrelsen, dag för mötet, kallelse, 
budgetarbete, årsredovisning, revisorns yttrande etc.) 

Lennart tar fram förslag från styrelsen och cirkulerar. Beslutades att datum för 
årsmötet, givet att matchen flyttats till söndagen, blir just söndagen den 21 april 2013 
med ambitionen är att starta kl. 12.00 om det fungerar med lokal m.m. Matt 
undersöker om tidigare diskuterade gäster kan närvara nu när mötet har flyttats. 
Diskuterades även andra potentiella gäster. Johan och Matt har lead på att ordna gäst. 
Thomas, som inte kunde vara med på styrelsemötet, ombeds följa upp per e-mail till 
styrelsen om logistik och lokal m.m. 

Konstaterades att gruppernas budgetarbete inte har färdigställts. Ordföranden 
uppmanade alla grupper att till nästa möte ta fram förslag till budget. Ordföranden 
kommer att kalla till ett extra styrelsemöte innan årsmötet.  
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3. Hemsida/register (update från Gunnar) 

Gunnar redogjorde för arbetet och att han är i kontakt med Jan Juhlin. Förslag till tider 
för möte med vår IT leverantör Aimit kommer att meddelas och målet är att få till 
stånd ett möte så snart som möjligt. Gunnar har även försökt att få kontakt med Micke 
Unnebo rörande eventuella synpunkter vad gäller Webshop. Konsterades att Unnebo 
har varit bortrest en tid.  

Matt har kontaktat Fanglobe och startat dialog. Gunnar har även talat med annan IT-
leverantör och diskussionen är i ett inledande skede.  

4. Medlemsutlottning nr 2 i mars 

Sker på påskafton den 30 mars 2013 enligt tidigare kommunikation. Inget ytterligare 
att diskutera. 

5. Kontakter med valberedningen inför årsmötet 

Styrelsen diskuterade eventuella förändringar i styrelsen, inkl. val av olika 
ansvarsområden och vilka som ställer upp, respektive inte förstås ställa upp, till 
omval.  

Vidare diskuterades THSS tipset och en bra dialog med Robert Fohlin. Det finns en 
önskan att implementera THSS tipset på vår hemsida och förslaget är att vid 
säsongens början tippar hela året i ett svep. Gunnar bekräftar att detta ligger inom 
ramen för vår kravspecifikation gentemot Aimit. Tillsättandet av en IT grupp och en 
teknikgrupp, är sannolikt en väg att gå.  

6. Southampton ( kort update från Håkan) 

Håkan redogör för ett möte i London den 1 mars med THFC angående vilka legender 
som vi gärna ser som talare vid nästa resa. THFC skall återkomma angående vem som 
kommer. Hotellet krånglar en aning pga nya ägare. Spurs Magazine kommer att 
intervjua oss på matchdagen på vårresan.  

7. Möte med O'Learys (kort update från Lennart) 

Lennart redogjorde för mötet med O’Learys den 21 februari 2013, tillsammans med 
representanter för Arsenal Sweden och Liverpool Sweden.  
 

8. Övrigt 

Mathias: THSS representerades i 2 intervjuer live i BBC Radio efter NLD. Riktigt 
roligt att vi fick tillfälle att göra det. Arbetet med att bjuda in en legend till Stockholm 
fortsätter tillsammans med Viasat.  

Fredrik: Visitkorten var perfekt i timing och bra att dela ut på NLD samlingen i 
Stockholm.  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 20 mars kl. 20.00 

Mötet som varade i 52 minuter, avslutades av ordföranden. 


