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Styrelsemöte 2013-01-09 

 

Närvarande:  

Johan Sjöström, ordförande, 

Samuel Sandqvist, 

Mathias Bridfelt,  

Lennart Pettersson, vid protokollet 

Håkan Jönsson,  

Fredrik Stockborg, samt 

Anders Wallgren 

 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av Johan Sjöström.  

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet från mötet den 5 december 2012 genomgicks och godkändes av 
styrelsen. 

 



 

 

2013-03-20 22:55 
[THSS 2013 Protokoll 9 januari.docx] 

2  

 

3. Matchsamlingar, artiklar, medlemsvärvningar m.m. 

Matthias ger en uppdatering, bl.a. har separata utskick till Spurs fans som 
exempelvis kommenterat artiklar och inlägg på Aftonbladet, Expressen och 
Facebook (eller gillat THSS). Detta har lett till att THSS fått fler medlemmar. 
Vidare konstaterades att THSS passerat gränsen 3 000 för det antal som gillar 
THSS på Facebook. Av dessa synes 1 300 vara boende i Sverige.  
 
Per dagens datum har THSS 1 011 medlemmar. På hemsidan är vi 1,136 
registrerade användare. 
 
Avseende skrivande av matchrapporter så har Fredrik talat med Joakim 
Wallgren om hur förberedelser och struktur kan förbättras ytterligare. Av 
naturliga skäl har vissa fått dra ett större lass än andra över helgerna, men läget 
och antal skribenter är under kontroll. Medlemsgruppen konstaterade även att 
nyheter under januarifönstret kräver konstanta uppdateringar, mer eller mindre i 
realtid. Styrelsen berömde medlemsgruppen och skribenterna för väldigt bra och 
snabbt upplagda artiklar. 
 
Matchsamlingarna verkar ha varit sedvanligt oregelbundna och inte så 
välbesökta under helgerna. Samlingarna i Göteborg och Stockholm fungerar bra 
och Thomas jobbar oförtrutet vidare med Malmösamlingarna. Diskuterades om 
ett antal ytterligare städer skulle följas upp av THSS och konstaterades att 
THSS på Facebook ställer frågor om var folk skall ses inför matcher och att det 
ofta är bra respons från medlemmarna. Styrelsen kunde även konstatera att 
visitkort är beställda. Thomas skall ge en uppdatering inom kort.  
 

3. Fråga om gratifikationer mm. och ändring av stadgar  

Med anledning av styrelsens diskussioner rörande möjlighet att erbjuda fritt 
medlemskap till ambassadörer och till för THSS särskilt viktiga avgående 
medlemmar i styrelsen redogjorde Lennart för vad stadgarna stipulerar. 
Följaktligen beslutades att styrelsen inför årsmötet 2013 skall framlägga förslag 
om ändring av stadgarna som möjliggör detta. Lennart ansvarar för att sådant 
förslag tas fram i god tid. 

4. Brev till medlemmar; uppdatering 

Johan ger styrelsen en uppdatering rörande utskick av brev till medlemmar. 
Kvarvarande utmaning är att vi inte har en fullständig lista över de medlemmar 
som skall erhålla visitkortshållare (vilken skall skickas med i brevet till dessa 
personer). Mathias kontaktar vår leverantör av hemsidan Aimit. Därutöver åtar 
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sig Johan att kontakta THFC för att erhålla en uppdaterad lista över de 
medlemmar som ska erhålla visitkortshållare.  
 

5. Medlemstävlingen; uppdatering 

Vinnare blev alltså Markus Larsson i Ockelbo. Johan har ringt och gratulerat. 
Markus blev väldigt glad och har även fått möjlighet att skriva om sig själv i 
artikeln på hemsidan om sitt Spursintresse m.m.  

Styrelsen beslutade att anordna ytterligare en utlottning av medlemsresa under 
denna säsong och för att kunna delta skall ha betalat in medlemsavgiften senast 
den 20 februari 2013. Utlottningen skall därefter ske i mars, förslagsvis vid 
jokerdragningen under påsk.  

6. Medlemsregisterarbete; uppdatering 

Styrelsen diskuterade hur arbetet med medlemsregistret och Aimit fortskrider. 
Det konstaterades att Gunnars e-mail och kontaktförsök med Aimit inte har lett 
till någon värdefull respons. Styrelsen föreslår att tidigare ordförande kan 
ombedjas hjälpa till med dessa kontakter samt att Gunnar med en eller två 
ytterligare personer, bör sätta upp ett möte med Aimit i Göteborg för att gå 
igenom vår kravspecifikation och diskutera hur vi går vidare. Gunnar 
tillsammans med Mathias har huvudansvaret och uppdaterar styrelsen om hur 
det går samt vilken hjälp de behöver från oss övriga.  
 
Arbetet med medlemsregistret konstaterades vara den viktigaste frågan för 
tillfället. Inför nästa säsong måste samtliga THSS medlemmar även vara 
medlemmar i THFC (One Hotspur eller E-members).  
 

7. Ekonomi m.m. 

Samuel redogör för THSS ekonomi.  Behållningen på föreningens löpande 
konto är tillfredsställande, men på kontot finns även exempelvis inbetalningar 
från 27 medlemmar för vårresan 2013. Behållningen på föreningens sparkonto 
är tillfredsställande. Dock har en mindre summa dragits från kontot under 
vintern för att möta vissa utgifter.  

Styrelsen diskuterade vilken lägsta behållning på de båda kontona som THSS 
önskar ha som buffert. Denna buffert måste vid ingången av varje kalenderår 
vara så stor att den väl täcker utgifterna för inköp av nästa säsongs 
medlemspaket. Som följd av diskussionen konstaterade styrelsen att riktlinjen 
för vad en sammanlagd buffert på THSS konton bör ligga i häradet 200 000 
kronor.  
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Styrelsen diskuterade även möjligheten att särskilja tillgodohavandena på ett 
tydligare sätt, avseende exempelvis inbetalningar för resor, 3-åriga medlemskap 
etc.  

8. THSS Golfen m.m. 

Johan redogjorde för de senaste årens THSS golf på Enköpings GK. Det har 
varit en mycket uppskattad tävling och under åren har ICA Maxi Enköping stått 
som sponsor, vilket har borgat för mycket fördelaktiga greenfeetider på lördagar 
och subventionerade priser på mat och dryck under tävlingsdagen m.m. Peter J 
Borg har nu förklarat att han säkrat upp nästkommande tre år på Enköpings GK 
under samma förutsättningar och att ICA Maxi Enköping gärna ser att de nämns 
som sponsor på THSS hemsida. Efter diskussion beslutades att ICA Maxi 
Enköping skall erbjudas plats som sponsor på THSS hemsida utan kostnad.  
 

9. Styrelsens arbete 

Styrelsen höll en generell diskussion om fördelningen av arbetet samt 
konstaterade att valberedningen bör kontaktas för att påbörja sitt arbete inför 
årsmötet 2012.  

10. Övrigt 

Fredrik tog upp fråga hur vi bör göra för att få mer interaktion från våra 
medlemmar. Fråga har ställts till medlemmar och ett antal förslag har inkommit, 
såsom anordnande av en chat kväll på hemsidan och att eventuellt även ha 
twitter- och Facebookflöden liksom en ”Spurs in the news” länk på hemsidan.  

Matt redogjorde för den besökarundersökning för hemsidan som påbörjades den 
7 januari 2013. Syftet är att få en bättre förståelse av vad våra besökare tycker 
om THSS och vår hemsida.  

Håkan gav en uppdatering avseende kommande THSS resor. Matchen mot 
Arsenal är fullbokad och THSS fick 26 biljetter att fördela, vilket är fantastiskt. 
Huruvida THSS kommer att få möjlighet att under en resa besöka THFC: s nya 
träningsanläggning undersökts vidare. 

 

Ordföranden avslutade mötet som varade i 1 timma och 25 minuter.  

 

  


