Motion till Svenska Pokerförbundets årsmöte 2017
Do or die
Pokervärlden ser rejält annorlunda ut sedan black friday 2011 och razzian i Grebbestad 2007. Även
om vi har många stora svenska framgångar att glädjas åt i pokervärlden har pokercommunityn i
Sverige och inte minst Svenska Pokerförbundet, lidit stort under åren efter dessa händelser. För ett
och ett halvt år sedan öppnade regeringen till slut upp för en utredning av spellicenser i Sverige och
Svenska Pokerförbundet lyckades, trots bristande medlemsantal, få en åtråvärd plats vid bordet av
intressenter under utredningen. För ett år sedan sa jag att 2016 var ett väldigt viktigt år för hur
Svensk Poker skulle se ut framöver och det framhåller jag fortfarande. Även om utredningen inte är
framlagd och de diskussioner vi haft inte är offentliga, så anser jag att 2016 lade grunden för en
möjlig utveckling i rätt riktning. Med spellicensutredningen som lägger fram sitt förslag om några
veckor och den politiska behandling som följer av denna anser jag att 2017 kommer att bli ännu
viktigare än 2016. För mig är det do-or-die under 2017, antingen så lyckas vi få en så pass bra
lagstiftning och få så pass med inflytande över svensk poker att vi har ett existensberättigande, eller
så får vi någonting som är som idag eller sämre, i vilket fall jag ser att vi har svårt att bedriva en
meningsfull verksamhet i Svenska Pokerförbundet.
Jag anser därför att vi ska satsa allt vi kan under 2017. Jag föreslår att styrelsen får i uppdrag att
avlöna en person under 4 timmar i veckan (10% tjänst), med motsvarande en lön på 30 000 kr, dvs 3
000 kr i månaden. Med arbetsgivaravgift blir detta en tillkommande kostnad på 39 426 kr för 10
månader (fram till årsskiftet vid start i mars). Om behov fortfarande finns för tiden fram till årsmötet,
får detta bedömas av styrelsen utifrån ekonomiska möjligheter till detta.
Arbetsuppgifter kan vara satsningar på att få in fler medlemmar, samordna med pokerklubbar runt
om i landet, ta fram underlag för remissvar på spellicensutredningen, lobbying gentemot politiker,
söka sponsring från bolag och samordna arbetet med framtagande av uppdaterade regler.
Jag föreslår årsmötet besluta
att ge styrelsen i uppdrag att anställa en person för arbete för förbundets räkning 4 timmar i veckan.
//Ulf Engström

Styrelsens utlåtande:
En oenig styrelse yrkar på att årsmötet bifaller motionen.

