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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte på telefon den 23 april 2015 kl. 20.30 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande och med pennan) 

Robin Nilsson 
Gunnar Peterson 
Fredrik Stockborg 
Sverker Otterström 
Thomas Erlandsson 
Gäst vid punkt 1 Mikael Unnebo  
 
 

1.  Medlemspaket 2015/2016 

Gäst Mikael Unnebo pratar kring olika uppslag för medlemspaket, 
 
26 ink moms för en finare penna med gravyr.  
13 ink moms för en pin  
Från 34:- - 65:- ink moms för en plånbok i läder, med präglad tupp  
60-62:- för en flagga ink moms. Sydda kanter och med upphängning i hörnen.  
5:- ink moms för klistermärken 
 
Samtliga gäller för kvantitet på 1000 st vid beställning.  
 
Styrelsen ger Mikael Unnebo uppdrag att återkoppla till styrelsen med ett förslag med en totalkostnad 
under 60 kronor.  
 

2.  Föregående mötesprotokoll  

Lennart har cirkulerat föregående protokoll efter uppdateringar, detta godkänns och läggs till 
handlingarna.  

3.  Ekonomi  

Förslag att skriva av lagret med 20 000 SEK till årets resultat.  

Draft: (Stockholm) 2015-04-23] 
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THSS-tipset kan dra en del kostnader men betydligt lägre än förväntat.  

Ekonomin är fortsatt god. Ett visst minus på resorna, detta beroende på 3 medlemsvinnare. 

Kassören arbetar med budget för nästa säsong där vi bör ha ett överskott för att kunna satsa 
på medlemsaktiviteter.  

Just nu är det 225 nya medlemmar för året. 93 medlemmar är återvändare. Det betyder ett 
ungefärligt tapp på 30% av förra årets medlemmar som ej förnyat. Detta är något som 
styrelsen försöker arbeta med, dock finns en del som är med enkom för att köra biljetter som 
är svåra att nå.  

Gällande resorna så kommer resegruppen att se över budgetarbete för att inte råka ut för 
några överraskningar.    

I år har vi omsatt 334 biljetter.  

   

4.  THSS-resor / biljetter  

Sverker är gärna kvar i gruppen för kommande resor. Det finns planer på att försöka med 
besök och guidning på träningsanläggningen nästa år. Middag på arenan var trevlig men 
kanske väl dyrt utifrån vad vi fick.  

Sverker kommer skicka ut en undersökning från vårresan för att se hur de som åkt upplevt 
helheten och vad vi kan lära av det.   

Angående biljetter så kommer THSS försöka titta på biljetter till bortamatch. Tanken är att 
titta på ett matchdatum som ligger på våren.   

5.  Instagram / FB /  Twitter  

Instagram – 2 210 följare, FB – 6 802 följare och Twitter – 5 399 följare   

6. Hemsidan 

Thomas Erlandsson har varit mycket i kontakt med Magnus Johansson på FanGlobe. Det tar 
en del tid att få svar men med tanke på priset vi betalar så är det rimligt. THSS-tipset ligger 
långt fram gällande vad som står på tur. Robert Fohlin skall tillfrågas gällande en 
kravspecifikation för detta.  

Gällande hemsidan så finns det både positiva och negativa kommentarer. Den tilltalar dock 
många och diskussioner på hemsidan känns levande vilket är bra.  

Lars Gustafsson har sträckt upp handen för att hjälpa till med avtalsfrågor i förhållande till 
FanGlobe. Gunnar kommer att kontakta honom för att ta en dialog kring detta.  
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7.  Tottingham Post  

Robin Nilsson får uppdrag att till nästa möte se över en arbetsgrupp som han kommer 
redovisa. Inget beslut på att det kommer att bli av men en god grogrund. Ungefärlig budget 
för ett utskick är 25 SEK / person.  

8. Fysiskt styrelsemöte / Årsmöte / Golf 
 

Fysiskt styrelsemöte bör ligga tidigt i säsongen och strax efter årsmöte. Kan vara ett 
konstituerande styrelsemöte.  
 
Årsmöte planeras för oktober. Göteborg är föreslaget. Gunnar tar lead och kontaktar 
medlemmar i Göteborg för att ta detta vidare.  
 
Golfen planeras för sista helgen i september på Enköping GK. Peter Borg är ansvarig för 
detta. Peter Borg får göra en budget till styrelsen som diskuteras och eventuellt godkännas 
vid nästa styrelsemöte  

9.  Övriga frågor  

Johan: Måste nämna Beermonkey Brewery – gjort en IPA som jag döpt till Harrykane IPA. 
Bryggaren är en hardcore spursfan med emblemet tatuerat över underarmen 

[Beslutades att 250:- blir medlemsavgiften för resten av detta medlemsår (utan årets 
medlemspaket men inklusive årets medlemskort) samt fullvärdig medlem nästa säsong.]  

Mötet avslutades 

Vid protokollet 

Johan Sjöström  


