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

Robin Nilsson 
Robin Dronsfield  
Gunnar Peterson 
Fredrik Stockborg 
Sverker Otterström 
Thomas Erlandsson 
Mathias Bridfelt 

 

1.  Föregående mötesprotokoll  

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

2.  Ekonomi  

Ca 30st har gått med genom 250:- kampanjen, ett bra resultat. 1 092 medlemmar idag.  

Medlemsregistret kommer kosta 4 500:- enligt leverantören.  

Kommer starta process inför kommande årsmöte med deklaration, skicka information till 
revisor. Allt enligt plan.  

THSS-tipset inväntar vi mer information från leverantör. Målet är att ha det igång till 
säsongstart. Om det inte är igång till dess är tanken att de som vill vara med skickar in sina 
tips för första perioden till THSS via mail.   

Ekonomin är fortsatt stabil.  

Kassören cirkulerar en budget inom kort för kommande medlemsår.   

Just nu är det 250 (23%) nya medlemmar för året. 93 medlemmar är återvändare. 741 är från 
förra året. Det betyder ett ungefärligt tapp på 30% av förra årets medlemmar som ej förnyat. 
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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.  

Just nu är vi 309 medlemmar för 15/16.  

 

3.  Nästa säsong  

Biljettpapper har kommit från THFC. Just nu är det 35st som anmält sig för biljetter. Förra 
säsong fick THSS ut alla biljetter som vi tingade. 100%!  

Höstresan ser just nu ut att bli Aston Villa, vi tittar dock på alternativ till detta.  

Vårresan ser just nu ut att bli West Brom, den ligger bra i tid.  

THSS tittar över olika alternativ kring rabatter för medlemmar, just nu inget klart.  

Diskuteras kring hur få igång mer matchträffar runt om i landet. En tanke är utpekade 
personer i städer, en tanke är att få igång mycket mer interaktivitet med THSS. 
#showyourspurs tex.   

4.  Instagram / FB /  Twitter  

Instagram – 2 303 följare, FB – 6 888 följare och Twitter – 5 483 följare   

5.  Årsmöte / Fysiskt styrelsemöte  

Gällande årsmöte så beslutas att det ska hållas i Göteborg den 24 oktober. Gunnar ansvarig 
för lokalbokning. Gäster på årsmötet diskuteras, flera kommer kolla vidare till nästa möte. 
Årsmötet skall utlysas i god tid innan, inbjudan på hemsidan skall läggas ut i samband med 
säsongsstart.  

Fysiskt styrelsemöte diskuteras vidare. En tanke är att köra det i Göteborg i samband med 
årsmötet.  

6. THSS-Golfen  

Ca 30 anmälda idag. THFC spelar hemmamatch den helgen vilket kan göra det svårt för 
gäster att komma över. Få har betalt in än så länge.  

7. Hemsidan 

Inget mer att tillägga.  

Artikel kring nya skribenter fick gott gensvar med många som skickade in och ville skriva. 
De flesta var ej medlemmar så en del jobb att få med dessa.   

8. Webshop  

Mössor var ett förslag, pris in 74:- ink moms för minst 200st. Sverker tittar med Unnebo 
kring pris på mindre upplaga och återkopplar via mail.  
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9.  Tottingham Post  

Robin har mailat web-red kring Tottingham Post, men inte fått något bra gensvar. Robin 
Nilsson skriver en text till Robin Dronsfield som han tar vidare till nya intressenter för att 
skriva inom THSS.   

10.  Övriga frågor  

Robin Nilsson – funderar på om THSS kan ta på sig att skicka ut ett kortare nyhetsbrev en 
gång i månaden. Robin kan ta på sig att skriva sådan text. Texten ska i så fall gå till 
Erlandsson som skickar ut. Detta är ett alternativ om inte Tottingham Post blir av.   

Erlandssson – inbetalningskort för dem som inte går med igen är en tanke, den hindras dock 
utifrån nuvarande register. En tanke är att i samband med eventuellt Tottingham Post 
(säsongssummering) lägger med ett inbetalningskort.  

Näsa styrelsemöte 25 augusti.  

Mötet avslutades kl 21:52 

Vid protokollet 

Johan Sjöström  


