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1. Mötets öppnande och föregående protokoll 

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

2. THSS 10 år 

Ett förberedande styrelsemöte skall hållas den 10 juni kl. 20.00. Styrelsen diskuterade vilka 
styrelseledamöter som kommer att närvara och övriga förberedelser inför jubileumet, såsom 
restaurang som kan bokas så länge vi inte står någon ekonomisk risk. Robert tar fram ett quiz. 
Lennart kontaktar O’Learys för att höra om vi kan få priser. Programmet för dagen 
diskuterades och Fredrik ordnar karta till Tantolundens IP. Information läggs upp på 
hemsidan. Mathias beställer knappar för jubileumet och beslut från styrelsen ska tas 
underhand. Thomas S erbjuder hotell och ordnar västar att spela fotboll i. Gunnar tar med 
fotbollar och Lennart kan ta med grillar. Pris till vinnarna av fotbollsturneringen diskuterades. 

3. Ekonomi och medlemsantal 

I det av Thomas E cirkulerade räkenskaperna förklarades att minusresultatet beror på 
avskrivningar, men att vi fortsatt ligger på ett nollresultat för räkenskapsåret. Vårresan gav 
inte plus. Vi är 1,064 medlemmar idag.  
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4. Hemsidan update 

Det noterades att det kommit en propå från medlem angående forumet, vilken diskuterades. 
Vår leverantör behöver dock nya beställningar om olika funktioner från oss om vi ska göra 
förändringar. Frågan är om kostnaden är värd funktionaliteten och huruvida den faktiskt 
behövs. Gunnar redogjorde för saken och förslaget till styrelsen är att IT-budgeten bör ta höjd 
för detta nästa säsong. 

Rikard Redin har haft förslag om vissa förbättringar av hemsidan och Gunnar ska ta detta 
vidare med leverantören.  

Funktionen med att vi kan maila våra medlemmar fungerar bra konstaterades.  

5. THSS tipset 

Robert konstaterade att funktionen ligger på sajten och tanken är att försäsongsmatcherna 
kommer att visas som en egen månad. I nästa upplaga ska tipset rättas i systemet när någon 
lägger in resultatet. Robert håller fortsatt chefskapet över tipset och månadsvinnarna och ska 
återkomma med förslag om vem som ska hjälpa honom med detta. I mars blev det flera 
vinnare och styrelsen beslutade att enligt reglerna räknas mål och målskillnad och detta bör 
göras även denna gång. Vinnarna kan vi sedan uppmärksamma litet mer, t.ex. ringa upp och 
be om en bild samt få upp en nyhet på hemsidan. 

6. Medlemspaket 14/15 

Förslaget är en pin och penna för medlemspaketet nästa säsong. Thomas E tar upp detta med 
Micke U. Beslutades i enlighet med förslaget. Medlemsavgift blir fortsatt 200 kronor. 
Familjepaketet begränsas till antal paket som skickas ut och treårspaketet för 500 kr ligger 
fast. Styrelsen diskuterade även förslaget rörande livstidspaket.  

7. Webshop och strategi 

Styrelsen konstaterade att det i nuläget inte görs några beställningar och frågan som 
diskuterades var hur vi ska göra inför nästa säsong. Förslag att vi gör en ordentlig realisation 
nu till ännu lägre pris. Diskuterades även om vi skulle kunna ha med vissa artiklar på 10-års 
jubileumet (t.ex. sommarpaketen) och de som kommer till jubileumet får chansen att köpa till 
dessa reapriser? Beslutades att dra igång en rea till helgen i samband med 
säsongsavslutningen. 

Framtidens webshop diskuterades, men inget beslut togs. Lennart noterade dock att vi har en 
ny betalningslösning på plats i detta sammanhang.  

8. Skribenter 

Skribenterna på hemsidan diskuterades och frågan om hur det fungerar togs upp. Styrelsen 
kunde dessvärre konstatera att vissa artiklar inte har den verkshöjd och kvalitet som krävs. 
Vidare ställdes kontrollfrågan om alla skribenter de facto är medlemmar nu. Konstaterades 
även att THSS nu har 6,213 likes på Facebooksidan. Antal följare på Twitter är snart 4,000. 
Diskuterades om och hur vi ska approchera dessa personer.  
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9. Övrigt 

Sverker: Från vårresan kan noteras att en person efterfrågade stående inslag på hemsidan, 
exempelvis ”ordföranden har ordet”. Beslutades att styrelsen ska skriva mer på hemsidan och 
detta ska ske kontinuerligt. Ny text till biljetterna rörande kategori A matcher m.m. kommer 
att rullas ut.  

Matt; Lördagmorgonen i London hos THFC den 11 maj kommer våra representanter 
diskutera vissa öppna frågor med THFC representanterna. Thomas S, Sverker och Matt åker 
dit. Är alla e-client members nu som är THSS medlemmar? Vilka är de största föreningarna 
lokalt utanför England? Diskussion om möjlighet att få biljetter genom THSS/THFC till 
bortamatcher? Sverker kan kolla sistnämnda.  

Thomas S. 2 nya anmälda till 10-årsjubileumet under mötets gång.  

 

Nästa möte bestäms till den 10 juni 20.00.  

Ordföranden avslutade mötet  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


