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Tottenham Hotspur Supporters Sweden  

Protokoll Styrelsemöte den 7 december 2013 kl. 10.00 – 15.00 i Stockholm 

 

Närvarande:  

Johan Sjöström, ordförande, 
Gunnar Peterson,  
Mathias Bridfelt,  
Lennart Pettersson, vid protokollet 
Robert Fohlin,  
Thomas Erlandsson 
Fredrik Stockborg, samt 
Anders Wallgren 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av Johan Sjöström.  

2. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna 

3. Förberedelser inför årsmötet 

Styrelsen genomgick handlingarna inför årsmötet och kunde konstatera att samtliga 
förberedelser hade vidtagits.  

4. Webshopen 

Styrelsen konstaterade att webshopen i dess nuvarande utformning lämnade mycket att önska. 
Hanteringen kräver mycket jobb liksom framtagande av nya artiklar. Lönsamheten är mycket 
begränsad. Styrelsen diskuterade hur webshopen skulle kunna förändras och vilka omtag som 
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krävs. Thomas Erlandsson presenterade resultatet av inventeringen som precis gjorts och 
styrelsen konstaterade att lagervärdet av artiklarna (ordinarie pris) var 103 339 kronor.  

Styrelsen beslutade att inga artiklar ska köpas in till webshopen under denna säsong, att 
realisationen ska fortsätta. Styrelsen beslutade även att webshopen inför nästa säsong ska 
innehålla färre men mer konkurrenskraftiga artiklar.  

5. Bank och kontokort 

Styrelsen diskuterade attesträttigheter och tillgång till THSS bankkonton i övrigt. 
Konstaterades att Thomas Erlandsson och Peter Borg idag har kort knutna till THSS 
transaktionskonto. Beslutades att inga övriga nya kontokort skall beställas samt att styrelsen 
och reseledningen inför varje medlemsresa ska tillse att en av innehavarna av kontokorten, 
inklusive kontokortet, alltid finns med på resan.  

Avseende rätt att attestera beslutades att Johan Sjöström ska kontrasignera THSS utlägg med 
Thomas Erlandsson.  

6. Åtgärder för att behålla medlemmar 

Styrelsen diskuterade hur man bättre säkerställer att medlemmar kan behållas från ett 
medlemsår till ett annat. Under de senaste åren har THSS attraherat många nya medlemmar 
men medlemsantalet skjuter inte i höjden på grund av att många medlemmar inte väljer att 
förnya sitt medlemskap. Följande diskuterades: 

• Förenkla inbetalningar genom exempelvis autogirolösningar. Thomas Erlandsson 
kontrollerar om detta går att genomföra inför nästa säsong. 

• Förhandla ramavtal åt medlemmar. Exempelvis är Glenns i Göteborg villiga att ge 
våra medlemmar rabatt.  

• Fler events på lokal nivå. Kräver stora insatser naturligtvis. 

• Värvningskampanjer. Exempelvis kunde styrelsen konstatera att THSS för närvarande 
har väldigt få medlemmar i tonåren. Matt diskuterar med LKK podcastkillarna om 
eventuellt samarbete. 

• Svenskar i London. Kan vi approchera dessa genom en lämplig kanal? 

• Sociala medier utöver de vi redan är aktiva på.  

 

7. Pågående ärende hos kronofogden 

Styrelsen kunde konstatera att kronofogdemyndighetens utredning avseende Håkan Jönsson 
pågår. Johan Sjöström uppdrogs att även göra polisanmälan. Diskuterades även hur vi får 
fram underlag som kommer att behövas inför en polisanmälan.  
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8. Ny suppleant föreslagen till styrelsen 

Styrelsen konstaterade att valberedningen kommer att föreslå Sverker Otterström såsom ny 
suppleant i styrelsen. Sverker, som bjudits in att närvara vid styrelsemötet, presenterade sig.  

9. Kategori A matcher 

Mot bakgrund av att THSS inte kan garantera biljetter till kategori A matcher konstaterades 
att vi måste vara mycket tydliga gentemot våra medlemmar i fortsättningen. THSS kan endast 
ta emot intresseanmälningar till dessa matcher och THFC ger oss endast rätt att ansöka om 
upp till 50 biljetter.  

10.  Åtgärder för att öka THSS intäkter 

Styrelsen konstaterade att THSS ekonomi är fortsatt god och diskuterade olika vägar för att 
säkerställa ekonomin även i framtiden. Beslutades att THSS ska beställa en 
kortbetalningslösning för hemsidan för en kostnad av maximalt 15 000 kronor. Thomas 
Erlandsson uppdrogs att göra beställningen och återkomma med en uppdatering vid nästa 
styrelsemöte.  

Styrelsen diskuterade även möjlighet att göra förändringar i medlemskapskategorier. 
Inledningsvis beslutades att samtliga medlemmar även i fortsättningen ska erhålla ett 
medlemskort från THSS. Tryck med blå färg ska behållas. Styrelsen diskuterade 
fortsättningsvis förslaget att erbjuda två olika medlemskategorier. Ett ordinarie medlemskap 
skulle kunna kosta 150 kronor och då erhåller man t.ex. endast ett medlemskort och en pin. 
Den andra kategorin medlemskap skulle då kosta 250 kronor varvid man erhåller ett på 
förhand bestämt medlemspaket (dvs. med artikel som även kan köpas i webshopen).  

Styrelsen beslutade att inför säsongen 2014/2015 erbjuda två kategorier medlemskap där 
endast det ena innehåller ett medlemspaket. Detaljerna rörande detta ska diskuteras och 
beslutas under vårens styrelsemöten. 

11. Inför tioårsjubileumet 

Matt inledde med att konstatera att THSS konstituerande styrelsemöte hölls den 1 maj 2004. 
Styrelsen noterade att Thomas Sjöström åtagit sig uppdraget att leda förberedelserna inför 
vårt tioårsjubileum och beslutade att Thomas ska återkomma till styrelsen med förslag på 
datum för jubileumet senast den 15 januari 2014, dock att jubileumstillfället ska infalla innan 
säsongen är slut den 11 maj 2014. Vidare diskuterades om det är möjligt att ordna 
jubileumsevents i fler städer än en, ävensom vilka gäster som skulle kunna bjudas in.  

12. Övrigt 

Då inga övriga diskussionspunkter fanns på agendan enades styrelsen om att det var hög tid 
att hasta iväg till Gamla Stan för att förbereda årsmötet. Ordföranden avslutade mötet.  

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


