
 

 

   
 

    
 
 

TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Styrelsemöte i Stockholm den 31 augusti 2015 kl. 20.30 
 
Närvarande:  Johan Sjöström (ordförande) 

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

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 är 841 medlemmar och 
alla förväntade medlemspaket är inköpta. Vi har ungefär samma kassa som vid 
räkenskapsåret slut den 30 juni. IT kostnaderna ligger inom den förväntade ramen. Vi har inte 
fått några negativa kommentarer på medlemspaketets innehåll. Ekonomin är med andra ord i 
balans. Genom kronofogden har THSS nu i allt väsentligt mottagit betalning för skulden från 
Håkan J.  

Kortmaskinen diskuterades samt att vi eventuellt kan behöva köpa en till så att vi kan dela på 
arbetet med att trycka medlemskort.  

Höstresan och dess logistiska utmaningar diskuterades. Styrelsen informerades att resans 
datum har ändrats till att nu vara söndag till tisdag. 24 nya medlemmar har vi som även ska 
med på resan, så nu har vi ytterligare hotellrum att boka. Sverker väntar på bekräftelse från 
hotellet men konstaterade att det har varit ”bank holiday” i England på måndagen.  

Även våra inledande utmaningar med THSS-tipset har ordnat upp sig. Det var en bugg i 
systemet och senare i veckan kommer en sammanställning att vara tillgänglig. Magnus är 



 

 

 2  
 

riktigt bra att ha att göra med och han ska göra ett par ändringar som förbättrar IT miljön 
ytterligare.  

Avseende Loopia så är det THSS som har tottenhamhotspur.se. registrerat.  

Diskussioner om avtal med Magnus på FanGlobe fördes i styrelsen. Vi bör dock ha ett avtal 
med FanGlobe i egenskap av ”host” för vår webbsajt vilket torde vara bra för båda parter. 
Detta blir en ”action point” mot kalenderårets slut.  

3. Årsmöte – Gunnar 

Gunnar redogör för status avseende årsmötesförberedelserna. Olearys i Göteborg söndagen 
den 25:e oktober är det som gäller, med match på eftermiddagen. Fysiskt styrelsemöte 
planeras till lördagen och boende för styrelsen föreslås på hotell Eggers. På Olearys får nyttja 
deras övervåning med 110 sittplatser från kl, 13-18 och utan åtaganden från THSS sida. 
Paketlunch kommer att erbjudas. Gäster har blivit inbjudna men bekräftelser från dessa 
utestår.  

Styrelsen diskuterade att göra reklam för årsmötet på hemsidan och även ”puffa” på övriga 
sociala medier. Fredrik tar FB och i övrigt tar Gunnar hemsidan.  

Konstaterades vidare att Gunnar, Sverker och Lennart inte kan närvara på årsmötet. 
Dokumentframställning m.m. diskuterades. Lennart hanterar agenda, kallelse, protokoll och 
manus som vanligt dock. Print av dokument ska baseras på information som ges till Sverker 
senast måndag 19 oktober. Robin D är sekreterare vid årsmötet i Lennarts frånvaro. 

Vad som i övrigt bör uppmärksammas vid årsmötet diskuterades och ska förberedas.  

Styrelsens sammansättning och eventuella omval diskuterades i korthet. Valberedningens 
arbete har uppenbarligen inte börjat.   

4. THSS golfen  

Johan redogjorde för den årliga THSS golfen i Enköping den 26 september. Det finns 60 
platser och i dagsläget har vi ca 45 anmälda.  

5. Inköp av mössor - Sverker  

Styrelsen har inför mötet diskuterat inköp av mössor. Sverker informerar enligt följande: 50 
tryck kostar 31,25 styck inkl. moms och 100 tryck kostar 26,25 styck inkl moms. Sedan 
kostar mössorna 64,00 styck inkl. moms. Beslutades att beställa 100 tryck av varje mössa.  

6. Sociala medier  

Status som följer: FB 7.113, Twitter 5.692 och Instagram 3.049 

7. Övriga punkter 

Robin känner sig trygg med redaktionen och tycker att teamet är riktigt starkt. Fräscht och kul 
med många nya namn.  

Nästa möte hålls kl. 20.30 den 29 september 2015.  
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Ordföranden avslutade mötet kl. 21.35 

Vid protokollet 

Lennart Pettersson 


