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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte den 19 Oktober 2017 kl. 20:30 – 21:20 
 
Närvarande: 
   
  Johan Sjöström (ordförande) 
  Sverker Otterström (sekreterare) 
  Peter Ström 
  Mathias Bridfelt 
  Stig Henriksson  
  Gunnar Peterson 
 
Frånvarande:   
  Peter J Borg  
  Thomas Erlandsson 
  Robin J Dronsfield 
   
   
1. Mötets öppnande  

 Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll  

Protokoll från senaste styrelsemöte den 23 augusti och 14 juni är godkända och kan läggas ut 
på hemsida. 

3. Event  

THSS resan till matchen Spurs v Liverpool är fulltecknad (70 biljetter som vi blev tilldelade) 
och vi arrangerar en utflykt för att se på Tottenham U18 – Fulham på träningsanläggningen 
samt en legendkväll tillsammans med Tottenhams Venner. För att finansiera legendkvällen 
kommer vi att ta ut en entré på £20. 

Vi har även genomfört en fotbollsturnering i Stockholm samt den årliga golftävlingen i 
Enköping för åttonde året i rad. 
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4. IT 

Vi har skrivit på avtal med Magnus på Fanglobe AB (THSS samarbetspartner för teknisk 
plattform av moderskeppetsajten tottenhamhotspur.se) angående villkoren och rättigheter till 
WordPress-hemsidan. Inget nytt angående framtida lösning för styrelsemöten men ett förslag 
kommer att vara klart till nästa möte i samband med årsmötet. 

5. Ekonomi 

Inget nytt rapportera. Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. 

6. Sociala medier 

Antal följare: Facebook 15.196 Instagram 8.941 Twitter 7.053  

7. Årsmötet  

Årsmötet är redan utlyst men ytterligare information kommer att läggas upp på hemsidan. 
Sverker Otterström, Thomas Erlandsson, Peter J Borg och Robin J Dronsfield samt Gunnar 
Peterson kan ej närvara på mötet. Stig tar rollen som sekreterare. Stig och Peter tar mot 
medlemmar vid dörren. Johan skriver årsberättelse. Thomas tar fram ekonomirapport och 
revisorsberättelse. Stig bokar upp konferensrum för styrelsemöte. Sverker printar det material 
som behövs för årsmötet. Mathias tar med flaggor och pyntar lokalen samt påminner på 
SocialaMedier om mötet.  

8. Medlemspaket i framtiden 

Bordläggs till nästa möte. 

9. Gratifikationer årsmöte 

Förslag på personer som ska få en gratifikation på årsmötet tas fram och skickas till ordförande 
i tid inför årsmötet. 

10. Övriga frågor 

Johan tackar för sin tid som ordförande och lämnar ordet och rodret vidare. 

THSS representerades av fyra medlemmar (tre killar, en tjej) i Youtube-videoserien där Niklas 
Holmgren kommenterar Stryktipset.  

11. Nästa möte  

19/11 i samband med årsmötet. 

12. Ordförande avslutade mötet 21:20 

Vid protokollet 

Sverker Otterström 

 


