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TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte i Stockholm den 25 februari 2015 kl. 20.00 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

Lennart Pettersson (vid protokollet) 
Robin Nilsson 
Gunnar Peterson 
Robin Dronsfield 
Fredrik Stockborg 
Sverker Otterström 
Thomas Erlandsson 
 
 
 

1.  Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnar mötet. Robin Nilsson och styrelsen presenterade sig då det var Robins första 
styrelsemöte.  

Föregående protokoll godkändes med de kommentarer som lämnats och lades till 
handlingarna samt för publicering på hemsidan. 

2.  Hemsidan 

Gunnar redogjorde för händelseförloppet när H2 till slut stängde ner vår hemsida på grund av 
att vi inte betalade de avgifter som de krävde av THSS och som vi efter upprepade frågor inte 
fick någon förklaring av.  

Styrelsen noterade att man den 14 januari 2015 genom cirkulation av information till samtliga 
styrelsemedlemmar enhälligt beslutat att föreningen skall acceptera det takpris uppgående till 
max 30 000 kr som FanGlobe den 12 januari 2015 hade erbjudit oss för framtagande av en ny 
hemsida i en annan miljö. Styrelsen ratificerade för god ordnings skull sagda beslut för 
protokollföring. 

Gunnar redogjorde vidare för att arbetet med Magnus Johansson vid FanGlobe har gått bra, 
även om vi i viss mån är sårbara eftersom han är ett enmansföretag och inte har detta som sin 
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huvudsakliga sysselsättning. Denna risk måste bedömas och hanteras framöver. Magnus är 
väldigt lösningsorienterad och har upplevts såsom mycket tillgänglig. 

Vår nya hemsida är adaptiv och ska vara läsbar m.m. på iPads och Smartphones, även om 
t.ex. forumet i dag är segt när man använder telefon. Men sammanfattningsvis och mot 
bakgrund av de dödsryckningar som uppkom på vår gamla sida var det ju tvunget att vi 
agerade så snabbt som vi gjorde. Styrelsen kunde konstatera att flytten till vår nya hemsida 
ändå har gått väldigt bra under förutsättningarna och en stor eloge gavs till teamet som har 
arbetat med detta, inte minst Gunnar som har dragit ett tungt lass.  

Nästa steg i arbetat är framförallt att få in medlemsregistret. I övrigt är det främst ”putsning” 
och annat (utöver THSS tipset, vilket behandlas nedan). Målet är att ha ett register på 
hemsidan med loginmöjligheter och så god användarvänlighet som möjligt. Diskuterades 
även alternativen att öppna register i en separat miljö och att det är kostsamt. Målbilden är att 
vi ska ha en lösning på detta i maj 2015.  

3.  THSS tipset – hur ska vi få en fungerande miljö? 

Styrelsen diskuterade problematiken och potentiella lösningar avseende THSS tipset. Målet 
är att detta måste vara löst innan nästa säsongstart. Tyvärr har Robert Fohlin valt att lämna 
arbetet i föreningen vilket har fått till följd att ingen ”äger” THSS tipset i dagsläget. Efter 
ytterligare diskussioner åtog sig Gunnar vänligt att tala med Magnus Johansson som ett första 
steg, varefter även Thomas ska involveras i detta arbete.  

4.  THSS vårresa 2015 

Sverker informerade styrelsen att det i dagsläget fanns fyra platser kvar till vårresan pga. 
återbud. Matchen mot Aston Villa blir definitivt en lördagsmatch kl. 15.00 engelsk tid. 
Bekräftelse avseende middag är utestående, möjligen har THFC annat att tänka på inför 
söndagens cupfinal. Diskuterades även förmåner som THSS kan ordna för resedeltagarna i 
London och målet är att det ska vara något som man inte kan ordna själv, t.ex. en 
rundvandring på WHL, besök på Elk Room eller liknande upplevelse.  

5.  Ekonomi – nya konton och valutasäkring 

Thomas uppdaterade styrelsen avseende THSS ekonomi och i enlighet med tidigare 
cirkulerade rapporter. Vi är idag 1 042 medlemmar idag och vår budget ligger på 1 100 
medlemmar. Det är tydligt att framgångar på planen har en direkt effekt på antalet 
medlemmar.  

Värdet på varulagret bör skrivas ned ytterligare, kanske till 5 000 kr. Vi köper i dagsläget inte 
in något på lager utan tar endast order på beställning. Kostnaderna för vårt fysiska 
styrelsemöte i Stockholm samt för IT tillkommer. Med vårt mål att hamna på ett nollresultat 
för räkenskapsåret så har vi 30 000 kr i buffert för resten av räkenskapsårets fyra månader.  

Thomas informerar även att THSS har öppnat ett valutakonto i GBP eftersom pundet rusade 
under hösten och vintern. THSS har därmed flyttat 100 000 SEK från THSS Mälarkonto och 
växlat till ca 12 000 GBP i syfte att säkra upp betalningen för vårresan 2015. När medel 
kommer in i SEK för betalningar av vårresan från våra medlemmar så ska Mälarkontot fyllas 
upp igen och kontobalansen återställas. Thomas ska bekräfta till styrelsen när så har skett.  
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6. Medlemspaket 

Styrelsen diskuterade medlemspaketet med beaktande av portokostnader. Den återkommande 
frågan varje vår är vad medlemmarna vill ha i sitt medlemskit. Förslag som diskuterades var 
bl.a. flaggor (i ny design), mössor, pins, handdukar och plånbok/börs. Styrelsen beslutade att 
årets budget för medlemspaketet är 80 kr inkl. porto. 

7.  Twitter, Instagram och FB 

Noterades att THSS inlägg på dess Twitterkonto utsatts för viss kritik på senaste tiden. Mot 
denna bakgrund diskuterades vad vi vill uppnå med vårt Twitterkonto. Får det bli hett och 
litet upprört ibland eller ska THSS avhållas sig från att skriva personligt och på ett sätt som 
kan uppfattas som provocerande? 

8. Matchrapporter 
 

Styrelsen informeras av Robin D att Matt har varit i kontakt med gruppen ansvarig för 
matchrapporter tidigare idag. Det är viktigt att THSS säkrar upp att de som nu skriver för oss 
även är medlemmar nästa år. Jocke W har som tidigare noterats slutat som ansvarig för detta 
och lämnar nu över till Robin D (och Fredrik hjälper till). Styrelsen var enig om att 
matchrapporterna är viktiga för THSS och att de som skriver ofta, bra och levererar i tid ska 
premieras. 

9.  Breddning av gruppen engagerade medlemmar 

Diskuterades hur vi kan göra gruppen som ansvarar för THSS alla aktiviteter och 
arbetsströmmar bredare genom att involvera medlemmar som inte är med i styrelsen idag. Vi 
bör fortsätta med att aktiviteter och skrivelser som inte driver upp kostnader, såsom 
exempelvis ”fans i fokus” m.m.  

 
10 Tottingham Post 

 
Robin N tog upp frågan rörande varför THSS slutat med att skriva och distribuera 
Tottingham Post. Kostnaden för tryck (4.70 st) och porto (12-13 kronor) diskuterades, liksom 
det faktum att en eller flera medlemmar måste ta ansvar för arbetet. Styrelsen är av 
uppfattningen att en trycksak som denna är uppskattad av medlemmarna och att distribution 
en gång om året kanske räcker, exempelvis för att summera säsongen. Robin N erbjöd sig att 
ta lead på detta och återkomma till styrelsen innan beslut och budgetering kan fastställas. 
Planen är dock att Tottingham Post, om den återupplivas, ska innehålla bl.a. året som gick, 
bilder, resereportag, spelarbetyg, samt information om THSS tipset, medlemskap. Ett 
inbetalningskort ska medskickas. Målet skulle då vara att få ut tidningen innan sista juni 
2015. [LP Comment: För vi beslutade väl inte detta och budgeterade för det då?] 

 
11 Årsmötet 

Styrelsen diskuterade var årsmötet under hösten 2015 ska förläggas och konstaterade att det 
ut ett ekonomiskt perspektiv inte är fel att samordna med golfturneringen i Enköping, men att 
THSS å andra sidan ska verka för att synas i och vara tillgängliga för hela Sverige. Något 
beslut togs inte vid mötet utan frågan ska diskuteras vidare.  
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12 Övriga frågor 

Thomas: Vem ska sköta framtagandet av medlemskort och medlemspaket samt utskicken 
framöver? Idag är detta fördelat mellan tre personer och det är inte optimalt. Inledningsvis på 
säsongen är det mycket arbete naturligtvis men därefter är det ett mer kontinuerligt arbete. 
Styrelsens medlemmar ska återkomma med förslag.  

Robin N: Hur vi får medlemsregistret att hänga ihop med hemsidan och logins? Eventuellt 
har Robin N en extern kontakt som kan hjälpa THSS med detta. 

Gunnar: Frågan om resegarantin kvarstår. Styrelsen ska komma till ett beslut med eventuell 
omröstning dessförinnan senast i god tid innan höstresan 2015.  

Johan: Ger en eloge till Thomas för hanteringen och rättningen av THSS tipset och pushar för 
matchsamling i Stockholm på söndag för ligacupfinalen.  

I dagsläget har vi 5 291 följare på Twitter, 6 864 på Facebook och 2 109 på Instagram. 

Nästa möte hålls efter kallelse från ordföranden.  

Ordföranden avslutade mötet kl. 21.50 

 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


