Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets styrelsemöte 1/6 2012
1. Mötets öppnande
Ordförande Mauritz Altikardes öppnade mötet kl 10.15
2. Kontroll av närvarande styrelsemedlemmar
Närvarande: Mauritz Altikardes (MA), Rickard Pettersson (RP), Andreas Roseborg (AR),
Lina Olofsson (LO), Shahin Baharan (SB). Initialer används senare i protokollet istället
för hela namnen.
3. Mötets sekreterare
Mötet valde RP som sekreterare
4. Mötets Justeringsperson
Mötet valde LO som justerare
5. Protokoll
Inga föregående protokoll fanns tillgängliga att läggas till handlingarna
6. Rapporter
Inga rapporter
7. Överläming (bordlagd punkt)
Punkten överlämning lämnades utan diskussion
8. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit eller skickat ut
9. Online-SM
Styrelsen har genom MA kontaktat ett flertal sajter angående Online-SM. Offert har
inkommit från Pokerstars. MA presenterar det föreslagna programmet samt övriga
detaljer. MA har tillsammans med RP och AR varit på möte med Pokerstars och
dessutom träffat deras jurister för att klargöra skattefrågan. Styrelsen beslutar efter
diskussion att Online-SM 2012 kommer att spelas på Pokerstars i okt-nov. Styrelsen
diskuterar igenom hur strukturer och utbetalningsstrukturerna ska se ut. RP utses till
styrelsens kontaktperson gentemot Pokerstars. RP, MA och SB tar gemensamt det
slutgiltiga beslutet gällande alla strukturer.
10. Live-SM
Styrelsen har genom MA, RP och AR besökt och talat med flertalet städer, casinon och
sajter gällande Live-SM. Vi är nu i slutförhandling gällande både venue och sponsorer
och styrelsen utser MA och SB att slutförhandla och fatta beslut. Styrelsen beslutar vidare
att det i detta skede är bäst att inte skriva ut var Live-SM är föreslagit att spelas.
11. Extra medlemsmöte
Då vi ännu inte fått bokslut för 2011 från den avgående styrelsen så kan vi inte

genomföra ett extra medlemsmöte på det datum som årsmötet beslutade. Styrelsen har
valt att förlägga det extra medlemsmötet i september månad istället. Exakt datum beslutas
på nästa styrelsemöte. Kallelse och handlingar skickas ut i enlighet med stadgan.
12. Mötets avslutande
Mötet avslutades av MA kl 12.15
……………………………………….
Mauritz Altikardes, Ordförande

……………………………………………………
Lina Olofsson, justerare

