Svenska Pokerförbundets årsmöte 26 februari 2017, Stockholm
1. Mötets öppnande
Ordförande Ulf Engström öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna.
2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar
Vid mötets start var 10 närvarande röstberättigade. Röstlängden uppdaterades inför punkt
13 med ytterligare 5 st, totalt 15 st röstberättigande.
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
Till mötesordförande valdes Ulf Engström, mötessekreterare Micke Torstensson, justerare
Anton Löfgren och Albert Rolander, rösträknare blev Fredrik Götesson och Daniel Olsson.
5. Fastställande av föredragningslista
Godkänd.
6. Verksamhetsberättelse 2016
Micke går igenom verksamhetsberättelsen, inget att tillägga. Godkänns.
7. Bokslut
Daniel går genom bokslutet, inget att anmärka på. Bokslutet godkändes av årsmötet.
8. Revisionsberättelse
Inget att anmärka på årets.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016
Ansvarsfrihet beviljad.
10. Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet.
11. Fastställande av Visionsplan
Ska uppdateras vart tredje år, vilket ska ske nästa år.
12. Fastställande av budget
Budgeten fastställdes.
13. Beslut om medlemsavgifternas storlek
Ett förslag på ökning av årets medlemsavgift diskuterades. Årsmötet beslutade höja
medlemsavgiften till 250 kr/år.
14. Propositioner
Inga propositioner.
15. Motioner
En motion inkommit, från Ulf Engström. Efter en lång och bra diskussion ändrade Ulf i sin

motion den sista att-satsen till ”att möjliggöra för styrelsen att ersätta ledamöter eller
andra”. Motionen bifalles av årsmötet.
16. Beslut om styrelsen storlek
Det fanns två förslag, att styrelsen ska bestå av antingen 7 eller 9 personer. Efter omröstning
beslöt årsmötet att styrelsen 2017 ska bestå av 7 personer.
17. Val av styrelse
Årsmötet beslöt att förutom ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter också ha en
person som ska vara medlemsansvarig.
Till ordförande valdes Ulf Engström.
Kassör blev Kjell Johansson.
Daniel Olsson blev sekreterare.
Efter sluten omröstning valdes Micke Torstensson till medlemsansvarig.
Till de 3 ledamotsplatserna fanns det 8 kandidater, varav en avsade sin kandidatur på plats.
Efter en sluten omröstning valdes Rabi Elias, Patric Mattsson och Sandra Flygare in som
ledamöter i styrelsen.
18. Val av revisor
Förbundet har bara haft en revisor under året, Karl-Göran Karlsson. Vi har ej fått svar av
honom om han kan tänka sig vara kvar. Vi bör ha ytterligare en och Fredrik Götesson valdes
av årsmötet till revisor. (Anm: Karl-Göran har nu tackat ja)
19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Andreas Roseborg.
20. Övriga val
Inga övriga val.
21. Poker-SM
Mau från Poker Event AB informerade om vad som komma skall:
Online-SM spelas på 888-poker 1 - 7 maj. Dagliga kval kommer finnas.
Live-SM spelas i Tallinn 30/8 – 3/9. Inköpet till Main Event är sänkt från €750 till €550 för att
locka fler spelare. Det finns onlinekval redan nu i en del pokerklienter.
22. Övriga frågor
Ifjol valdes 2 pokerspelare in i Swedish Poker Hall of Fame. En av dem, Dan Glimne, mottog
på årsmötet ett bevis på att han nu är medlem där. Automatiskt blir han även hedersmedlem
i Svenska Pokerförbundet.
23. Mötets avslutande
Ordförande avslutar årsmötet och tackar alla som kommit.
_____________________________
Mötesordförande Ulf Engström
______________________________
Justerare Anton Löfgren

______________________________
Justerare Albert Rolander

