Svenska Pokerförbundets årsmöte – 2015 – 02 – 28
1. Mötets öppnande
- Sittande/nuvarande ordförande Lina Olofsson presenterar sig och hälsar alla välkomna
till Scandic Parks möteslokal och årsmötet för Svenska Pokerförbundet.

2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar
-

Röstlängden fastställdes till 14 st.

3. Beslut av mötets behöriga utlysande
-

Det beslutades om att mötet var behörig utlyst.

-

Mötet röstas vara behörigt utlyst trots att informationen gick ut 29,5 dagar innan. Enligt
stadgarna ska mötet utlysas minst 30 dagar innan

-

Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna

4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän – tillika rösträknare
-

Mötesordförande: Fredrik “Hogge” Götesson

-

Sekreterare: Mattias “Pokerstar” Andersson

-

Justeringsmän/Rösträknare : Albert Rolander och Stellan Andersson

5. Fastställande av föredragningslista
-

Mötesordförande föreslår att en ny punkt 16 införs i dagordningen som ska handla om
Utförsäljningen av Poker-SM till Poker Event, vilket mötet godkänner.

-

Således kommer årsmötet innefatta 23 punkter

6. Verksamhetsberättelse 2014
-

Lina Olofsson går igenom verksamhetsberättelsen som har funnits att läsa på SvePofs
hemsida sedan en tid.

-

Det riktiga medlemsantalet är ca 430 stycken betalande medlemmar och inte över 1000
stycken som gick att läsa på hemsidan. Anledningen till den felaktiga siffran var att man

blandade ihop medlemsnumret på den sista medlemmen var siffran på antal
medlemmar.
-

Lina berättar om avtalet med hotellet som gjorde att man backade på SM.

-

Bjoelle redogör om avtalet med Casinot/Hotellet – (Extra kostnader 160K)

-

Verksamhetsberättelsen godkändes och enlighet med Bilaga 1 – och lades till
handlingarna.

7. Bokslut
-

Årsredovisningen gås igenom av sittande Kassör Ulf Engström, se bilaga 2.

-

Efter förhandlingar med hotellet under 2015, konstateras att förlusten egentligen inte
blev riktigt så stor, då summan skrevs ned något.

-

Bokslut 2014 enligt bilaga 2 godkändes och lades till i handlingarna

8. Revisionsberättelse
-

Revisorn Ronnie Nestor redovisade revisionsberättelsen som var klar 2 dagar innan
årsmötet, se bilaga 3

-

Tre delar avhandlas

-

1.Revisionsberättelse 2014

-

2.Bilaga till revisionsrapport för Svenska Pokerförbundet 2014

-

3.Anmärkning angående icke upprättad rapport

-

På grund av ovanstående och vad som framkommer av bilagan kan Revisorerna varken
tillstyrka eller avstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
-Beslut om ansvarsfrihet bordlägges först, då Mauritz Altikardes inte var på plats för att svara
på frågor avseende avtalet vid denna tidspunkt. När Mauritz senare ankommit och svarat på
diverse frågor så röstade mötet för att ge Styrelsen för 2014 ansvarsfrihet.

10. Fastställande av verksamhetsplan
-

Lina Olofsson berättar att hon inte har gjort det verksamhetsplan eftersom hon skall
avgå, utan överlåter det till den nya styrelsen, utan vill i stället berätta om en visionsplan.

11. Fastställande av Visionsplan (Ny Punkt)
-

Lina Olofsson går i stället igenom en Visionsplan, se bilaga 4.

-

Mötet beslutar att godkänna Visionsplanen och lägga det till handlingarna.

12. Fastställande av budget
-

Budgeten gick igenom av Kassören, bilaga 5.

-

Budgeten godkändes av mötet och lades till handlingarna.

13. Beslut om medlemsavgifternas storlek.
-

Medlemsavgiften kvarstår till 100kr/år men kommande styrelse får också i uppdrag att se
på olika förslag kring medlemsavgift, tex

-

Dyrare avgift under SM; till exempel 150kr

-

Lösning för autogiro, där det varje års dras per automatik. Ett löpande autogiro.

-

Kunna bli medlem på flera år

-

Enklare lösningar för att administrera medlemsregistret

14. Propostioner
-

Inga

15. Motioner (se bilaga 5)
-

Motion: 1 – JA

-

Motion: 2 – Kvartalsvis – Ja

-

Motion: 3 – Avslogs

-

Motion: 4 – Avslogs

-

Motion: 5 - Avslås – men flyttas till den nya styrelsen

-

Motion: 6 - Träder i kraft 2016

-

Motion: 7 Avslås – men flyttas den nya styrelsen

-

Motion: 8 Avslås – men flyttas till den nya styrelsen

-

Motion: 9 Avslås – men aktuella medlemsiffran visas på hemsidan

-

Motion: 10 Avslås – flyttas till styrelsen

-

Motion: 11 Avslås

-

Motion: 12 Avslås

16. Information om Poker-SM, Live och Online (Röstlängden uppdateras i detta läge när
Mauritz Altikardes och Murat Sahan kommer in)
-

Mauritz berättade delar av upplägget om Poker-SM, Online och live

-

Grundläggande punkter för Online-SM

-

Inga utgifter/kostnader alls för Svenska Pokerförbundet

-

SvePof får onlinebiljetter som kan gå till promotions och ökade intäkter

-

Intäkter per startande spelare i Main Event

-

Poker Event står för nästan all marknadsföring tillsammans med partners

-

Mauritz Altikardes är i förhandling med tre bolag om Online-SM och kan av
förhandlingstekniska skäl inte outa vad intäkten per startande är. De 50.000kr som finns i
budgeten är ett estimat och vad som estimerats kan inte Ulf Engström heller gå in på.
Men man beräknar att vara klar med förhandlingarna om tre veckor.

-

LIVE-SM Uppbyggt på samma princip som online.

-

Bet per spelare – enbart från Main

-

Alla kostnader tillfaller Pokerevent

17. Beslut om styrelsen storlek.
-

Två Förslag fick mötet rösta om, en på 6 medlemmar och en 5 medlemmar

-

Mötet beslutade att det skulle vara 5 medlemmar

18. Val av styrelse
-

Murat går igenom valberedningens förslag:

-

Styrelseförslag

-

Ordförande: Ulf Engström

-

Sekreterare: Micke Torstensson

-

Kassör: Fredrik Götesson

-

Ledamot: Björn Gustafsson

-

Ledamot: Mattias Andersson

-

Ledamot: Albert Rolander

-

Även nominerade och tackat ja

-

Björn Eriksson

-

Lina Olofsson

-

Håkan Bylin

-

Linus Elmes

-

Markus Jonsson

-

Efter röstning så väljs följande:

-

Styrelse 2015

-

Ordförande: Ulf Engström

-

Sekreterare: Micke Torstensson

-

Kassör: Fredrik Götesson

-

Ledamot: Mattias Andersson

-

Ledamot: Albert Rolander

-

Suppleant: Anton Löfgren

19. Val av revisor
-

Mötet beslöt att Ronnie Nestor och Jonas Rosenkvist skall vara förbundets revisorer

20. Val av valberedning

-

Mötet beslöt att Murat Sahan, Patrik Nydal och Lina Olofsson utgör valberedning, med
Lina Olofsson som sammankallande.

21. Övriga val
-

Inga

22. Övriga frågor
-

Inga

23. Mötes avslutande
Mötesordförande avslutade mötet kl 18:00

