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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 

Styrelsemöte den 23 Augusti 2017 kl. 20:30 – 21:15 

 

Närvarande: 

   

  Johan Sjöström (ordförande) 

Robin Dronsfield 

  Gunnar Peterson 

  Peter Ström 

  Mathias Bridfelt 

  Thomas Erlandsson 

  Stig Henriksson (protokoll) 

 

Frånvarande:   

  Peter Borg 

  Sverker Otterström (sekreterare)   

   

1. Mötets öppnande  

 Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll  

Protokoll från senaste styrelsemöte den 14 juni 2017 ej distribuerat.  

3. Kommande event  

Golf: Peter B informerat att allt ser bra ut inför golftävlingen dock ej klart om det kommer 

några Spurs legender.  

Fotboll: Schemat kommer att anpassas så att man kan se mötet med West Ham. 

Årsmöte: Sportbaren ”Shooters” bokade på söndag, övervåning rymmer 40 st sittande vilket 

bör räcka om vi inte får någon stor gäst. Ingen speciell budget avsatt för årsmötet, men det 

finns utrymme. Flera i styrelsen osäkra om de kan komma till årsmötet alls eller alla dagar.  



 

 
20154-10-29 

 2  

4. Ekonomi  

Föreningens ekonomin är fortsatt stabil. 

1630 medlemmar förra året och till dags dato uppgår antalet medlemmar till 1505 st. Tidigt 

utskick av information och medlemstidning har varit en positiv faktor plus att medlemspaketet 

med förklädet har varit en jättehit vilket man inte minst kan se på sociala medier. Styrelsen 

beslutade att köpa in ytterligare 300 förkläden enligt Thomas förslag.  

Gunnar informerade om sin dialog med Brightbuy som visat intresse att ta över och sköta 

hanteringen av våra medlemspaket. Styrelsen enades om att arrangera ett fysiskt möte för att 

träffa dem och titta på deras förslag. Gunnar ska skicka allt underlag till Thomas och Mathias 

som kommer representera THSS på mötet. Syftet med mötet är att få fram ett konkret underlag 

som styrelsen kan ta beslut på.  

Övrigt: 

• Tomas kommer sköta om utskicken av 10 års/pin.   

• Stig kommer i fortsättningen sköta om information och utskick rörande vinster i THSS 

tipsen. Tipsextra boken blir bonusvinst i septembers THSS tips.  

• Tomas när det gäller budgeten så vad kan vi bidra med till golfen, medlemsresa eller andra 

event. Hur ska vi hantera detta? 

• Finns utrymme i marknadsföringsbudgeten för fler satsningar.  

5. Medlemsgruppen 

THSS jobbar inte aktivt med att pusha för matchträffar, men många spontana träffar 

arrangeras ändå runt om i landet av eldsjälar som finns där ute. Det är väldigt synligt på 

sociala medier vilket är en trigger för andra.  

 

Mathias ska dra igång en Facebook kampanj för medlemskap, men avvaktar tills vi vet 

leveranstiden för nya förkläden.  

 

Mathias undersöker om det kan gå att få en Spurs legend för THSS event i Stockholm och 

möjligheterna att dela kostnader med Viasat om möjligt.  

 

7. Sociala medier 

Antal följare: Facebook 14.500st. Instagram 8.891st. Twitter 6.973st. 

Facebook/Veckoräckvidd 130.184st.  

 

9. Övriga frågor 

Beslut att dra ner på utskick till hedersmedlemmar som inte bidragit till något för THSS.  
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Tomas lyfte frågan om sponsring i framtiden för att kunna täcka ev. ökade kostnader för 

medlemspaket. Frågan kommer att diskuteras vidare på senare styrelsemöte.  

 

10. Nästa möte 

Onsdag 4 oktober 2017, 20:30-21:30 

11. Ordförande avslutade mötet 21:15 

Vid protokollet 

Stig Henriksson 


