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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEBEN

Ärsmöte i Jönköping den 18 november 2017 kl. 12:00

Agenda och Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar ärsmötet säsom öppnat

2. Val av ärsmötets ordförande och sekreterare

Ordförande frägar om det finns förslag pä vilka som ska väljas tili ärsmötets ordförande och
sekreterare. Förslag att sittande, Johan Sjöström, som ordförande och Stig Henriksson som
sekreterare. Ärsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

3. Fastställande av dagordning

OrdfÖranden frägar om dagordningen som läses upp kan godkännas för ärsmötet
Ärsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

4. Beslut om ärsmötets behörighet och kallelse i enlighet med stadgarna

OrdfÖranden konstaterar att styrelsen kallat tili ärsmöte enligt stadgarna, dvs senast
fyra veckor innan ärsmötet, genom hemsida och e-mail. Fräga tili Ärsmötet
om godkännande av att kallelse har skett i behörig ordning.
Ärsmötet beslutade att godkänna att kallelse har skett i behörig ordning.

5. Val av justeringsperson

OrdfÖranden frägar om det finns förslag pä vem som ska väljas att justera protokollet
utöver OrdfÖranden. Peter Ström och Magnus Elvingsson foreslogs som justeringsperson och
ärsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

6. Styrelsens föredragande av verksamhetsberättelsen samt bokslntet

OrdfÖranden föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-17 samt foredrar i korthet
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bokslutet för perioden.

7. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisor Joachim Larssons revisionsberättelse fbredrogs av Ordfbrande.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregäende räkenskapsär

Ordföranden frägar om ärsmötet, mot bakgnmd av föredragningama av
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse, kan besluta om ansvarsfrihet fbr
styrelsen. Ärsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsäret 2016-

Ordföranden förklarar att kalleisen innehöll instruktioner tili medlemmar om när motioner
inför ärsmötet skulle ha inkommit tili styrelsen. Inga motioner inkomna.

10. Styrelsens sammansättning

a) Redogörelse av styrelsen sammansättning sedan ärsmötet 2016

Valberedningen redogör för styrelsens sammansättning sedan senaste ärsmötet samt
för medlemmamas mandatperioder.

Ledamöter
Johan Sjöström - Ledamot - Ordfbrande - 1 är kvar
Sverker Otterström - Ledamot - Vice Ordfbrande - Uppdrag gär ut
Thomas Erlandsson - Ledamot - Kassör - Uppdrag gär ut
Mathias Bridfelt - Ledamot - 1 är kvar
Gunnar Peterson - Ledamot - 1 är kvar

Robin Dronsfield - Ledamot - 1 är kvar
Stig Henriksson - Ledamot - Uppdrag gär ut
Peter Ström - Suppleant - Uppdrag gär ut

b) Valberedningens presentation av förslag tili omval och nyval av ledamöter och
suppleanter i styrelsen efter ärsmötets avslutande

Valberedningen, presenterar valberedningens
förslag tili styrelsens ordförande.

Valberednings förslag tili styrelse.

Ledamöter
Sverker Otterström - Ordförande - Omval 2 är
Thomas Erlandsson - Omval 2 är
Mathias Bridfelt - 1 är kvar
Gunnar Peterson - 1 är kvar

Stig Henriksson - Omval 2 är

Suppleanter
Peter Ström - Omval 1 är

07-01 -2017-06-30.

9. Föredragning av inkomna motioner



Urban Blom - Nyval 1 är

Avslutar styrelseuppdrag
Johan Sjöström, avgär pä egen begäran
Robin Dronsfield, avgär pä egen begäran
Peter J Borg, avgär pä egen begäran

Val av styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter

Ordföranden frägar om valberedningens forslag tili styrelsens sammansättning i övrigt kan
väljas. Ärsmötet beslutade i enlighet med valberedningens forslag i punkt 10b.

Val av revisor
Ordföranden konstaterar att Joachim Larsson bar förklarat sig villig att äta sig uppdraget
även för räkenskapsäret 2017-07-01 - 2018-06-30.

Ordföranden frägar om Joachim Larsson kan väljas som THSS revisor för kommande
Räkenskapsär.

Ärsmötet beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

Övriga ärenden

Ej av ärsmöteskaraktär men för ärsmötets gäster:

Avgäende ordföranden Johan Sjöström och valberedningens Johan Oberg avtackades pä
ärsmötet för deras fleräriga engagemang och fina insatser för THSS.

Ärsmötets avslutande

Utöver utdelningen av diplom framkom inga övriga frägor av ärsmöteskaraktär och därmed
tackade ordföranden närvarande medlemmar för uppmärksamhet och engagemang och
avslutade ärsmötet.

Jönköping den 18 november 2017

Vid protokollet
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Stig Henriksson

Johan Sjöström
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