
 

 
   

 

    
 
 
TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte i Stockholm den 29 september 2015 kl. 20.30 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

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

1.  Mötets öppnande och föregående protokoll 

Johan öppnar mötet.  

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

2. Ekonomi / IT m.m. 

Thomas redogör i korthet för resultat- och balansräkning per idag. Vi har passerat 900 
medlemmar och ligger i skrivande stund på 910 st. Ny medlemskortmaskin har inhandlats 
och ca 250 kort har printats ut samt distribuerats till berörda medlemmar.  

3. Årsmöte – Gunnar 

Diskussioner förs kring hur styrelsemedlemmarna kommer ta sig till Göteborg för aktuell 
helg. Lokalerna är bokade, både för boende samt för styrelse-/ årsmöte. Dock är inte 
gäst/gäster ännu bekräftade utan det hoppas bli klart inom kort.  

Gunnar har löst sin kalenderproblematik så han kan nu närvara även på årsmötet på 
söndagen. Kul! Då är det enbart Lennart och Sverker som kommer saknas i Göteborg. 

En fråga ställdes kring hur styrelsens medlemmar ser på sin framtid i styrelsen. 
Valberedningen har hittills kontaktat drygt hälften av styrelsens medlemmar.  
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Johan, Lennart, Sverker och Fredrik är uppe för omval medan Thomas, Gunnar, Mathias, 
Robin D och Robin N har ett år kvar på ”kontraktet”.  

Styrelsen ska ännu en vända göra reklam för årsmötet på hemsidan och även ”puffa” på 
övriga sociala medier. Det bestäms att vi även ska lägga upp en önskan om anmälan av 
närvaro från de medlemmar som tänkt dyka upp. 

4. THSS golfen  

THSS-golfen är nu genomförd och det var ett lyckat evenemang. En vidareutveckling av 
detta är att intresse finns för att starta en golfklubb (brevlådeklubb) i THSS namn. Det är 
tidigt i dialogen men bollen är i rullning…  

5. Sociala medier / Webredaktionen 

Status som följer: FB 7.174, Twitter 5.744 och Instagram 3.405 

Räckvidden på Facebook har nått över 40 000 konton senaste veckan, vilket är väldigt bra. 
Det följer uppenbarligen det sportsliga laget presterar.  

Webredaktionen rullar på fint, konstaterar Robin D. Någon försenad matchrapport, men i 
övrigt inget att anmärka.  

Sverker har tagit över ”En värld, ett lag” och berättar lite om sina planer för framtiden. 

6. THSS 2018 

Alla får säga sitt kring var THSS är/ska vara 2018 samt beskriva hur vi tar oss dit. Denna 
punkt skjuts på till det fysiska styrelsemötet den 24:e oktober.  

7. Övriga punkter 

Mathias tar upp att samarbetsförfrågningar kommer in.  

Fredrik nämner att Facebook-event för Stockholms matchsamlingar kommer läggas upp 
månadsvis där folk i god tid kan anmäla sin närvaro på aktuell sportbar. Retro Sportbar på 
Sveavägen 120 är det som gäller, förutom den 17:e oktober för Liverpool-matchen då 
samlingen kommer ske på Olearys Norrtull. 

Nästa möte är det fysiska styrelsemötet som hålls den 24:e oktober 2015 i Göteborg.  

Ordföranden avslutade mötet kl. 22.07 

Vid protokollet 

Fredrik Stockborg 


