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Svenska Pokerförbundet startades 2004 och har sedan dess varit det enda organ i Sverige för och 
av pokerspelare utan något som helst vinstintresse. Förbundet kan därmed finnas till som en 
maktfaktor i Sverige och tala för landets pokerspelare och dess intressen i framförallt den politiska 
debatten. 

Inom de nästkommande åren kommer Sverige att ställas inför en förändring i spellagstiftningen 
och det ligger på Svepof att arbeta för att få politiker att förstå hur många som spelar poker på 
hobbynivå och hur ideella klubbar sköts för att kunna få dessa lagliga i framtiden och vid en 
omreglering av marknaden. Förbundet kan även se till att skapa en debatt kring spelfrågan för att 
också uppmärksamma spelet och dess utövare och hur situationen idag är ohållbar. 

Förbundet har i och med sin ställning även chansen att samarbeta med samtliga pokersidor som är 
intresserade och se till att spelarnas trygghet alltid säkerställs och att förbundet kan hjälpa 
medlemmarna i rätt riktning om något skulle uppstå. 

Under de nästkommande tre åren har Poker-SM lejts ut till Poker Event vilket kommer att ta bort 
mycket av det arbete som tidigare styrelser ställts inför senaste åren och som tagit mycket av dess 
tid. Nu finns chansen att arbeta mer med sådant som medlemmarna efterfrågat. Att se till att hålla 
hemsidan och Facebook uppdaterad med styrelsens arbete och vad som händer i förbundet på 
månadsbasis. Dessutom kan förbundet hjälpa landets pokerklubbar att bedriva sin verksamhet så 
“lagligt” som möjligt genom att utbilda och förklara hur lagen ser ut idag och vilka saker man som 
klubbrepresentanter kan se till att göra för att hålla sig inom ramarna för vad som anses ideellt och 
inte. 

Förbundet kan genom sin nu återuppbyggda ekonomi se till att anordna en klubbkonferens liksom 
tidigare två år som visat sig vara mycket uppskattade. Dit har man bland annat bjudit in en person 
som talar om spelberoende, Lotteriinspektionen och folk som drivit klubbar och ideell verksamhet 
länge som kan berätta om sina erfarenheter och svara på frågor. Det bästa är att hålla en sådan 
konferens i samband med ett pågående SM för att hålla nere kostnaderna då många 
klubbrepresentanter redan väljer att vara där. 

Förbundet kan skapa debatt genom att bjuda in människor från branschen till ett seminarium för att 
diskutera spelfrågan och framtiden. Likt klubbkonferensen men mer för medlemmarna och inte 
särskilt inriktat mot klubbverksamheten utan mot hur vi kan vara med och förändra läget, vad man 
kan förvänta sig av spelbolagen i form av säkerhet och användarvänlighet och även kunna ställa 
frågor till människor som varit i branschen länge och som kan dela med sig av sina erfarenheter 
och kanske även hålla utbildning i “money management” eller en lektion i något kring pokerspelet. 


