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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 

Styrelsemöte den 11 december 2017 kl. 20:00 – 21:00 

 

Närvarande: Sverker Otterström (ordförande)  

  Stig Henriksson (sekreterare) 

Peter Ström 

  Gunnar Peterson 

  Mathias Bridfelt 

  Urban Blom 

 

Frånvarande:  Thomas Erlandsson 

   

1. Mötets öppnande  

 Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll  

Protokoll från senaste styrelsemöte den 17 oktober 2017 godkändes och kan publiceras på 

hemsidan.  

3. Medlemspaket 2017/18 

Styrelsen beslutade att köra på flaggan i medlemspaketet. Svucka ska klargöra med 

leverantören att vi vill beställa 2000 st flaggor med förbehåll att hängning och andra detaljer 

stämmer och att vi får granska att design och färgtoner är korrekt. Vi behöver även klargöra 

porto kostnaderna för utskick. Familjepaketet ska kompletteras med reflexer och 

klistermärken.  

4. Medlemsresa våren 2018 

Ställt förfrågan om vi kan få 100 biljetter till Watford. Alt 2. Manchester City, men för dessa 

kan vi ev. ej garantera biljetter - först till kvarn gäller på antalet vi kan komma att tilldelas.  

Styrelsen beslutade om Watford matchen för vårresan om inte Manchester City går att lösa. 
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5. Medlemskampanj runt jul 

Utlottning på medlemsnumret dagen innan julafton - vinst matchbiljett och hotell typ 

Tavistock.  

6. Sponsring på hemsidan för att finansiera ev dyrare medlemspaket 

Vår huvudsakliga ståndpunkt är att inte ha sponsring på hemsidan, men kan komma ifråga om 

det är intressant och SPURS och/eller fotbollsrelaterat - förfrågningar kommer att avgöras från 

fall till fall.  

7. Nya hedersmedlemmar 

Förslag om att tidigare ordförande eller andra medlemmar som gjort stora insatsers för 

föreningen kan komma att utses till hedersmedlemmar diskuterades. Det beslutades att titta 

vidare på förslaget, men att kriterierna måste vara väldigt tydliga om det . titta vidare på frågan.  

8. Musikhjälpen 

Mathias informerade om att THSS har även i år en egen bössa 

9. Övrig frågor 

Information från Erlandsson att föreningen fortsatt har god ekonomi och att antalet medlemmar 

uppgår till 1,691 st.  

Gunnar informerade om att han blivit intervjuad i en en kille som gör en undersökning om 

supporterföreningar. Mycket fokus på besvikelsen på Viasat.  

Beslut att Stig ska ta fram förslag till ny hoodie design.   

Beslut att segraren i flagg design tävlingen belönas med matchbiljett.  

10. Nästa möte 

Måndag 15 januari 2018, 20:00-21:00 

11. Ordförande avslutade mötet 21:00 

Vid protokollet 

Stig Henriksson 


