
Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar 

Alla närvarande är röstberättigade. 

3. Beslut av mötets behöriga utlysande 

Årsmöteshandlingar ute i tid på facebook, twitter och hemsidan. Utlysandet godkändes. 

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

Mötesordförande: Fredrik Götesson, sekreterare: Micke Torstensson, justeringsmän: Anton 

Löfgren och Albert Rolander. 

5. Fastställande av föredragningslista  

Godkänd. 

6. Verksamhetsberättelse 2015 

Ulf går igenom verksamhetsberättelsen. 

Ett litet tillägg: Vi har lagt ut alla tidigare SM-vinnare på hemsida. 

Fastställdes. 

7. Bokslut 

Ulf går genom bokslutet. En förlust på 8 000 kr är ett SM-paket som ej blivit betalt. Tar upp 

det under övriga punkter.  

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

8. Revisionsberättelse 

Inget att anmärka på årets.  

Ett tilläggsdokument angående tidigare år framtaget, se bifogat dokument 1. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015 

Ansvarsfrihet beviljad. 

10. Fastställande av verksamhetsplan 

Ulf läser genom den. 

Tillägg: Onlineserie på gång, NordicBet är bolaget. Mer information kommer.  

I samarbete med Poker Event AB. 

Verksamhetsplanen fastställs. 

11. Fastställande av Visionsplan  

Fastställdes förra året, ej nödvändigt i år. 

12. Fastställande av budget 

Fastställer budgeten med tillägget att styrelsen får ta extra kostnader för att synas mer. 

13. Beslut om medlemsavgifternas storlek 

Medlemsavgiften är nu 100 kr.  



Förslag 1: Under SM-veckan höjs det till 150 för att inkludera administrativa avgifter, 

alternativt €20. 

Förslag 2: Höja medlemsavgiften till 150 kr redan nu. 

Förslag 2 godkänns, medlemsavgiften 150 kr från och med nu. 

14. Propositioner 

En proposition, se bilaga 2: En svensk Poker Hall of Fame. 

Förslaget gick genom efter omröstning 

Att-sats 1: Godkänd 

Att-sats 2: Godkänd 

Att-sats 3: Stryker den 

Att-sats 4: Godkänns med tillägg Dan Glimne som person nr 2 

15. Motioner  

Inga motioner. 

16. Beslut om styrelsen storlek 

5 enligt valberedningens förslag. Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 6 personer. 

17. Val av styrelse 

Valberedningens förslag: 

Ordförande: Ulf Engström 

Sekreterare: Micke Torstensson 

Kassör: Daniel Olsson 

Ledamot: Albert Rolander 

Ledamot: Fredrik Götesson 

Anton Löfgren kan tänka sig ställa upp som ledamot. 

Förslaget, där Anton ingår som ledamot, godkänns. 

18. Val av revisor 

Inget förslag från valberedningen. 

Förslag från årsmötet: Karl-Göran Karlsson – valdes. 

Ytterligare en ska tillkomma, styrelsen och valberedningen kikar på detta. 

19. Val av valberedning 

Vår uppfattning är att de som är med i valberedningen inte är intresserade av att fortsätta. 

Styrelsen får i uppdrag att prata med de på årsmötet uppkomna namnförslagen. 

20. Övriga val 

Inga andra val. 

21. Poker-SM 

Björn (Bjoelle) informerar: 

Poker Event är inte nöjda med utfallet av SM Online 2015. Nya förhandlingar pågår just nu 

med fler bolag.  

Online-SM bör hållas i kvartal 2. 

Klubbar viktiga i arbetet med SM.  

Live-SM: Sämre deltagarantal i år än kalkylerat.  



Mycket positiva omdömen om arrangemanget.  

Poker Event är nöjda med evenemanget. 

Årets SM: Allt pekar på Malta i år igen, hösten 2016. 

En medlem inkommit med förslag på att Poker Event ska betala vite till förbundet. (se bifogat 

dokument 3). Inget vite enligt årsmötet. 

22. International Federation of Poker 

Ulf informerar om organisationen, en internationell sammanslutning. De verkar för att 

legalisera poker. 

Vilka ligger bakom?  

Mötet godkände att styrelsen undersöker organisationen vidare och går igenom med 

ansökan om styrelsen finner det önskvärt. 

23. Övriga frågor 

Angående det obetalda SM-paketet, en klubb i Sverige är skyldig Svenska Pokerförbundet ca 

8 000 kr. Anton får i uppdrag att kontakta klubben. 

Förbundet har spårat upp ett antal bord och marker som står i en lagerlokal till ingen nytta. 

Vi har pratat med aktuellt spelbolag om förbundet kan ta över dem. Verkar positivt. Styrelsen 

fortsätter arbetet. 

24. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
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Mötesordförande Fredrik Götesson 

 

______________________________ 

Justerare Anton Löfgren 
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Justerare Albert Rolander 
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