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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Protokoll från styrelsemöte den 8 juli 2013 kl. 20.00 

 
1. Mötets öppnande  

Styrelsemötet förklarades öppnat av Johan Sjöström. 
 
2. Föregående protokoll 

Båda protokollen godkändes som cirkulerade. 
 
3. Hemsidan  

Noterades Gunnars uppdatering per e-mail och Gunnar uppdaterade styrelsen om arbetet 
som pågår. Ny version gick live för ett par veckor sedan och Mathias ger en kort 
uppdatering.  
 
Thomas E berättar angående medlemsregistret, det är bättre men fortfarande buggar kvar i 
systemet. En hel del kvarstår, det ser bättre ut och överföringen från Excelregistret till 
databasen tar tid. Det saknas en hel del fortfarande och arbetet fortgår. Registret är väldigt 
långsamt. Överföringen tar tid. Anders, Thomas S, Robert och Mathias erbjuder sig att hjälpa 
till.  
 
Gunnar, Robert och Thomas E bör sammanfatta och summera de krav som nu återstår inför 
Aimit. Sammanfattningsvis är vi på väg, väldigt mycket har hänt på kort tid, men det finns 
en hel del kvar att göra avseende hemsidan och medlemsregistret.  
 
 

 

[UTKAST: (Stockholm) 2013-07-10] 



4. Ekonomi och medlemmar 
 
I dagsläget har vi 330 medlemmar.  
 
Ekonomin kortmaskinen och medlemspaketet ca 77 000 kr ska ut nu. Thomas E har gjort en 
liten kalkyl baserat på 1 100 medlemmar kommer vi att ligga bra i ekonomin med netto på 
100 000. Siffrorna för 2012 finns en viss osäkerhet men Thomas E känner sig trygg med 
ekonomin.  
 
Årsbokslutet 30 juni 2013 – ska det kräva ett årsmöte till? Thomas E och Lennart ska talas 
vid men utgångspunkten är att vi inte kört ett årsmöte till hösten 2013.  
 
Betalning på nätet, Thomas E uppdaterar styrelsen på vad Dibs m.fl. kan erbjuda för att vi 
ska kunna ha betalning direkt på sajten. Sammanfattningsvis, inkl. Aimits arvode, kostar 
denna tjänst ca 20 000 kr. Frågan om detta måste diskuteras vidare och styrelsen tar beslutet 
efter att samtal förts med Aimit.  
 
Priser i Web-Shop, Thomas E uppfattar det som att priserna inte skiljer sig för medlem vs 
inte medlem. Det verkar som funktionen för skillnad i pris finns men det funkar inte för alla. 
Detta verkar vara en bugg som ska rapporteras till Aimit, men inte prioritet 1 på listan. 
 
Familjemedlemskap, Thomas E tycker gillar inte iden att skicka paket till alla medlemmar i 
ett familjemedlemskap, t.ex. att ålder ska styra på utskick eller liknande. Kanske bör vi 
stryka familjemedlemskap helt. Dock är en åldersgräns mer lämpligt som det verkar. Frågan 
ska diskuteras vidare innan vi går till beslut.  
 
Medlemsutskick, Thomas E funderar kring hur det ska ske. Thomas E kommer printa 
medlemsetiketter till Unnebo så att paketen kan börja gå ut till alla som löst medlemskap till 
dags dato. Det är medlemskorten som väntas på nu och den bollen ligger hos Matt och 
Rikard Redin.   

 
5. Resor, reseledning 

 
Biljetter, Thomas E redogör för att Peter Borg med resegruppen jobbar mot Hull som 
medlemsresa. Hotellet som man jobbar för har inte svarat men ingen ko på isen just nu. 
Matchen mot Hull är planerad till lördag 26 oktober.    

 
6. 10-års jubileum 

 
Tomas Sjöström blir sammankallande för denna gruppering som även kommer innehålla 
Robert Fohlin, Matias Bridfeldt och Johan Sjöström.     

 
7. THFC 

 
Johan Sjöström redogör för att THSS har skickat in supporter charter 2013-14 och 
uppdaterad information om föreningen. Allt enligt plan. 
 
Gällande kravet på att alla medlemmar skall ha ett Client Ref. nummer så kommer vi 
informera alla medlemmar via mail. Om de inte har skrivit in något så bollar vi tillbaka och 
redogör för att vi kommer att ombesörja registrering av dem som medlemmar i THFC.     

 
 



8. Samlingsställen i Sverige 
 
Denna punkt bordläggs.  

 
9. Övrigt 

 
Ingen information har framkommit i ärendet gällande HJ. Ärendet kommer nu att lämnas till 
lämplig myndighet. Mandat lämnas av styrelsen till Johan Sjöström, Thomas Erlandsson och 
Lennart Pettersson att ta detta vidare via eget forum.  
 
THSS-golfen, anmälningar är igång och Peter Borg håller i detta.  

 
Robert Fohlin har betalt in för THSS-tipset-domän så att vi kan köra den ytterligare ett år. 
Till nästa säsong är målet att köra det integrerat via hemsidan. Robert Fohlin tar lead på att 
uppdatera kod och styra THSS-tips grupperingen. Anders vill också vara med.  

 
Gunnar – webmöten föreslås av Gunnar, t.ex. via Adobe. Gunnar skickar ut information till 
alla och målet är att nästa möte testa detta framtidsmedium.  
 
------------------ 
 
Ordföranden avslutade mötet, som varade i 1 h och 35 min.  
 
 


