
Styrelsemöte 10 maj 2015 11.00 i Kristinehamn 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ulf öppnade mötet 

2. Närvarande 

Albert Rolander, Ulf Engström, Micke Torstensson, Mattias Andersson 

3. Val av justerare 

Albert 

4. Godkännande av dagordning 

Godkänd 

5. Senaste mötesprotokoll 

Styrelseansvarsförsäkringen – finns nu förslag, se punkt 7. 

Ansvarsfördelningen – går genom den igen eftersom Fredrik avgått i styrelsen, se punkt 8. 

6. Kassörskapet 

Styrelsen har enligt stadgarna rätt att göra fyllnadsval i samarbete med valberedningen. Ulf 

pratar med dem om att få in en ny kassör. 

7. Styrelseansvarsförsäkring 

Vi har fått offert för styrelseansvarsförsäkring från Markel International Insurance Company 

Ltd. Vi kommer teckna avtal med dem. 

8. Ansvarsfördelning 

a. Klubbgrupp (både FB och ‘på riktigt’): Mattias 

b. Pokerförbundets FB-grupp: Micke 

c. Hemsida: Micke, Mattias 

d. Twitter: Micke 

e. Siter: Ulf 

f. Bos (Branschföreningen för Onlinespel): Ulf 

g. LI (Lotteriinspektionen): Ulf 

h. Möte med Mau: Albert 

i. Kontaktperson med Mau och PE (PokerEvent): Albert 

j. Mail: Om fler får samma mail, Micke huvudansvarig för att svara/delegera 

k. Pokerforum: Ulf tar det så länge, vi letar upp en person som kan tänka sig ta hand om 

det 

l. Almedalsveckan: Ulf kollar upp om vi kan vara med och i vilken omfattning 

9. Plats för nästa årsmöte 

Vi undersöker möjligheterna att lägga årsmötet 2016 i Göteborg. 



10. Medlemsvärvning 

Hur få fler? Besöka klubbar ute i Sverige. Få kontaktuppgifter till klubbarna. 

Få klubbägarna att gå med i Facebookgruppen. 

11. Pengar PAF 

I PAF's VIP-shop kan man registrera sig för medlemskap i SvePof. PAF skyldig oss pengar för 

dessa medlemmar, bör faktureras inom kort. Albert undersöker med PAF. 

12. PPC 

Albert åker till Åland för att värva medlemmar och marknadsföra SvePof. Albert kommer även 

vara delaktig i quizen en av kvällarna. Fixa en Roll-Upp som kan tas med. 

13. Poker-SM 

Vi är i avslutsfasen gällande vissa tillägg i avtalet med PokerEvent. Här finns det avtal som 

skrevs på av den gamla styrelsen >> 

Diskuterar SM-paket. 

Anordna en klubbkonferens i samband med SM?  

Vi diskuterade även när vi ska åka. Mattias kommer ner lite senare, men stannar kvar en dag 

extra istället. Albert är där tidigare. Ulf och Micke åker förmodligen ner på onsdagen. 

Arbetsuppgifter under SM? Ta emot registreringar, kolla vilka som redan är medlemmar. 

Försöka få de flesta att betala medlemsavgiften innan för att undvika köer på Malta. 

Namnskyltar och Roll-Upp – Ulf fixar det. 

14. Pokerallsvenskan 

Undersöka med onlineaktör om att starta upp en förbundsserie online, Albert tar kontakten.  

Albert kollar även med Mau (PokerEvent) om han har något att invända.  

Ulf kollar med NordicBet(?) om vi kan ta namnet Pokerallsvenskan. 

Gruppspel med slutspel. 

15. Apple Appstore 

Ulf kontaktar dem för att inleda en diskussion. 

16. Långsiktig planering 

Få klubbar att bli medlemmar i förbundet.  

Medlemskort? Mattias kollar upp priser mm. 

Ändra i Policydokumentet enligt årsmötet– Ulf fixar 

17. Medlemsfråga: Ranking Online 

Se punkt 14, Pokerallsvenskan. 

18. Medlemsfråga: Kunna se medlemstatus på hemsidan 

Om man köpt medlemskapet i t.ex. PAF's VIP-shop vore det bra om man kunde se när det 

aktiverats. Detta innebär ett mycket stort jobb för oss i förbundet med att skapa inloggningar 

för att medlemmarna ska se sin status. Detta är inte aktuellt just nu men inga dörrar är 

stängda. 

19. Nästa möte 

Fysiskt möte i augusti/september. Ev. Skypemöte innan. 

20. Övriga frågor 

Blivit kontaktade av MediaPartner om att ha en egen tidning, inte intresserade. 

21. Mötets avslutande 

Ulf avslutade mötet 

http://svenskapokerforbundet.se/wp-content/uploads/2015/05/Avtal_PE_SvePof.pdf
http://svenskapokerforbundet.se/wp-content/uploads/2015/05/Avtal_PE_SvePof.pdf


 

 

_____________________    ______________________ 

Ordförande: Ulf Engström    Justerare: Albert Rolander 

 

 


