
    
 
 

TOTTENHAM HOTSPUR SUPPORTERS SWEDEN 
 
Årsmöte i Malmö den 21 april 2013 kl. 12.00 
 

 
1. Mötets öppnande  

Johan hälsar välkomna och förklarar årsmötet 2013 såsom öppnat 
 
2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare 

Johan frågar om det finns förslag på vilka som ska väljas till årsmötets ordförande och 
sekreterare. Joakim Sandström föreslår Johan Sjöström som ordförande och Fredrik 
Stockborg som sekreterare. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 
3. Fastställande av dagordning 

Ordföranden frågar om dagordningen som delats ut kan godkännas för årsmötet 
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 
4. Beslut om årsmötets behörighet och kallelse i enlighet med stadgarna 

Ordföranden konstaterar att styrelsen kallar till årsmöte enligt stadgarna, dvs senast fyra 
veckor innan årsmötet, genom hemsida eller e-mail. Ordföranden konstaterar att kallelse 
lades upp på THSS hemsida lördagen den 23 mars 2013. Årsmötet godkände att kallelse 
skett i behörig ordning. 

 
5. Val av justeringsperson 

Ordföranden frågar om det finns förslag på vem som ska väljas att justera protokollet utöver 
ordföranden. Joakim Sandström föreslogs som justeringsperson och årsmötet beslutade i 
enlighet med förslaget.  

 
6. Styrelsens föredragande av verksamhetsberättelsen 2012 samt bokslutet 

Ordföranden föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 samt föredrar i korthet 
bokslutet för 2012.  

 
7. Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisor Joachim Larsson föredrar revisionsberättelsen 2012. Årsmötet beslutade därefter att 
godkänna bokslutet för räkenskapsåret 2012. 

 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående räkenskapsår 

Ordföranden frågar om årsmötet, mot bakgrund av föredragningarna av 
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen, kan besluta om ansvarsfrihet för 



styrelsen. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2012.  
 
9. Styrelsens sammansättning 
 

a) Redogörelse av styrelsen sammansättning sedan årsmötet 2012 
Ordföranden redogör för styrelsens medlemmar sedan årsmötet 2012. 
 

b) Valberedningens presentation av förslag till omval och nyval av ledamöter och 
suppleanter i styrelsen efter årsmötets avslutande 
Joakim Sandström presenterar valberedningens förslag till ordförande samt i övrigt 
avseende medlemmar i den nya styrelsen med angivande av vilka som inte har 
förklarat sig villiga att ställa upp för omval, vilka som är/inte är uppe för omval och 
vilka som föreslås som nya i styrelsen. Av valberedingen föreslagna 
styrelsesuppleanter Robert Fohlin och Fredrik Stockborg ges tillfälle att presentera 
sig.  

 
10.  Val av styrelsens ordförande, övriga ledamöte och suppleanter 

Årsmötet valde Johan Sjöström som ordförande intill dess nästa årsstämma har hållits.  
 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till styrelsens sammansättning i övrigt kan 
väljas, innebärande att Thomas Erlandsson inväljs såsom ny ledamot och Robert Fohlin samt 
Fredrik Stockborg som nya suppleanter. Noterades att Samuel Sandqvist och Rikard Redin 
därmed skulle utträda ur styrelsen.  
 
Årsmötet valde styrelsemedlemmar och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. 
Styrelsesammansättningen blev då som följer: Johan Sjöström (ordförande), Mathias Bridfelt 
(ledamot), Lennart Pettersson (ledamot), Håkan Jönsson (ledamot), Thomas Sjöström 
(ledamot), Gunnar Peterson (ledamot), Thomas Erlandsson (ledamot), Anders Wallgren 
(suppleant), Fredrik Stockborg (suppleant) samt Robert Fohlin (suppleant).  

 
11.  Val av revisor 

Ordföranden konstaterar att Joachim Larsson valdes som revisor vid föregående årsmöte och 
att han har förklarat sig villig att åta sig uppdraget även för räkenskapsåret 2013.  
 
Ordföranden frågar om Joachim Larsson kan väljas som THSS revisor för räkenskapsåret 
2013 och årsmötet valde honom i enlighet därmed.  

 
12.  Föredragning av inkomna motioner samt styrelsens förslag till ändring av stadgar 

Ordföranden förklarar att kallelsen innehöll instruktioner till medlemmar att motioner inför 
årsmötet skulle ha inkommit till styrelsen senast den 7 april 2013 per e-mail, samt 
redogjorde för dessa motioner.  
 
a) Motion rörande ändring av räkenskapsår ingiven av Thomas Erlandsson presenterades 

och årsmötet beslutade enhälligt att THSS skall ändra sitt räkenskapsår till att vara 1 juli 
t.o.m. 30 juni. 

 
b) Styrelsens förslag till ändring i stadgarna vad gäller rätt för styrelsen att till THSS kunna 

erbjuda undantag från skyldigheten att betala årsavgiften om 200 kronor presenterades. 
Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 

 
Nya stadgar följer av bilaga 1 härtill.  

 



 
13. Övriga ärenden 

Ordföranden läste upp en hälsning från avgående styrelsesuppleanten Rikard Redin.  
 
14. Årsmötets avslutande 

Då inga övriga ärenden fanns tackade ordföranden närvarande medlemmar för 
uppmärksamhet och engagemang och avslutade årsmötet 2013.  
 
 
Malmö den 21 april 2013 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
________________________________ 
Fredrik Stockborg 
 
 
Justeras: 
 
 
________________________________ ____________________________ 
Johan Sjöström    Joakim Sandström  
 


