
Verksamhetsberättelse Svenska Pokerförbundet 2015 

Förtroendevalda: 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2014: 

Ordförande: Ulf Engström 

Sekreterare: Micke Torstensson 

Kassör: Fredrik Götesson 

Ledamot: Albert Rolander 

Ledamot: Mattias Andersson 

Suppleant: Anton Löfgren 

Revisorer: 

Ronnie Nestor 

Jonas Rosqvist 

Valberedning: 

Lina Olofson (sammankallande) 

Murat Sahan 

Patrik Nydahl 

Efter två styrelseavhopp (Mattias och Fredrik) har styrelsen endast bestått av 4 st. personer, Anton 

tog klivet från suppleant till ledamot. Ulf har mer eller mindre även skött kassörsjobbet då vi inte 

lyckats få tag på en ny kassör. 

Verksamhet: 

Poker-SM: 

En nyhet för i år var att Svenska Pokerförbundets SM-tävlingar, både live och online, arrangerades av 

PokerEvent AB. PokerEvent AB och Svenska pokerförbundet har skrivit ett 3-årsavtal. 

 

Poker-SM Online: 

Årets Online-SM spelades på Full Tilt Poker 25/10 – 1/11. 

Resultat: 

No Limit Hold’em, Main Event, 65 deltagare: babyjanne 

No Limit Hold’em, Highroller. 19 deltagare: Whoozz 

No Limit Hold’em, Deepstack, 74 deltagare: EPT2010 

No Limit Hold’em, Shorthanded, 90 deltagare: Matz “LinneaJay” Svensén 

No Limit Hold’em, Lowroller, 156 deltagare: EPT2010 

No Limit Hold’em, Heads-Up, 36 deltagare: babyjanne 

Pot Limit Omaha, 41 deltagare: potflipper 

Mörkpoker, 26 deltagare: josmos00 

Poker-SM Live: 

4-9 november spelades SM på Dragonara Casino, Malta. 

Resultat:  

No Limit Hold’em, Main Event, 159 deltagare: Emma Wikberg 

Pot Limit Omaha: Per Hildebrand 

Mörkpoker: “Greenbay” 

Sviten Special: Martin “Franke” von Zweigbergk 



Open Face Chinese: Oskar Blomqvist 

Lagpoker: Anton Fahlgren, Kalle Ly, Johan Lagergren, Kevin Cederberg (inofficiellt) 

Möten: 

Vi har haft 5 styrelsemöten under året som gått, varav 3 via Skype. På Facebook har vi en 

styrelsegrupp där vi fört diskussioner om allt som berört styrelsens arbete. 

Politiskt arbete: 

På den politiska sidan var förstås höjdpunkten när vi bjöds in till referensgruppen för regeringens 

spelutredning. Själva arbetet i referensgruppen har i skrivande stund inte riktigt kommit igång, men 

denna kommer att pågå minst till slutet av mars 2017. Innan denna tillsättning bestod det politiska 

arbetet huvudsakligen av att befinna sig på de rätt arenorna och ha de rätta kontakterna för att ha 

chansen att bli en del av referensgruppen. Vi har bland annat deltagit på konferenser anordnade av 

BOS (Branschorganisationen för Onlinespel) i Stockholm. Ett kort besök under Almedalsveckan 

inkluderade ett antal möten och samtal om spel och spelmissbruk och lade grunden för framtida 

Almedalsbesök med ännu större utbyten. 

Då Apple under året valde att plocka bort alla pokerappar från sin svenska nedladdningsbutik 

skickade vi skrivelser och försökte prata med rätt personer hos Apple. Hur stor del av deras senare 

beslut det spelade lär vi aldrig få veta, men Apple tog i fall ett nytt beslut och tillåter numer åter 

pokerappar. 

Medlemmar: 

336 betalande medlemmar fanns det 31/12 2015. Ytterligare 10 st. har anmält sig som medlemmar, 

men inte betalat. Merparten av dessa anmälde sitt intresse i samband med Online-SM men kom inte 

i prispengarna… 

Vi har under året varit på några klubbar, främst i Värmland, och värvat medlemmar. Vi var även 

representerade på Paf Poker Challenge i maj 2015. Även där värvades ett antal medlemmar. 

I samband med Online-SM och SM värvade vi flest medlemmar, troligtvis berodde detta på att man 

var tvungen att vara medlem för att få spela SM. 

Naturligtvis är vi besvikna på den låga siffran och siktar på att bli bättre nästa år. 

Slutord: 

Svenska Pokerförbundets syfte är att främja poker, motarbeta fördomar kring poker, samt 

sanktionera SM. Det gångna året var det första året då en extern part var ansvarig för SM och det har 

varit en process under året att utarbeta rutiner, förhandla avtal osv för att få detta att fungera. I 

övrigt har fokus varit på de två första punkterna i syftet och då främst genom medlemsvård och 

politiskt arbete. Vi känner att vi lagt en bra grund för framtida SM, samtidigt som vårt politiska arbete 

gett resultat och vi lägger året till handlingarna och ser fram emot kommande år.  

 

// Svenska Pokerförbundets styrelse 2015 


