
 
 

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 18 februari 2018 i Stockholm 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Ulf öppnade mötet. 

2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar 
Mötet fastställde antal röstberättigade till 9 st. 

3. Beslut av mötets behöriga utlysande 
Mötets utlysande godkändes. 

4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän – tillika rösträknare 
Till mötesordförande valdes Kjell Johansson, mötessekreterare Daniel Olsson, justerare Rabi 
Elias och Micke Torstensson. 

5. Fastställande av föredragningslista  
Efter önskemål så ändrades dagordningens ordning med att punkt 10 och 11 bytte plats. 

6. Verksamhetsberättelse 2017 
Daniel gick igenom verksamhetsberättelsen och den godkändes. 

7. Bokslut 
Kjell gick igenom bokslutet som godkändes av årsmötet. 

8. Revisionsberättelse 
Godkändes.  

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017 

Ansvarsfrihet beviljades den avgående styrelsen. 

10. Fastställande av Visionsplan  

Ett förslag på visionsplan presenterades. Mötet omformulerade en del punkter och 

fastställde planen. 

11. Fastställande av verksamhetsplan 

Även verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades innan den klubbades. 

12. Beslut om medlemsavgifternas storlek 

Ett förslag på ökning av årets medlemsavgift diskuterades. Årsmötet beslutade höja 

medlemsavgiften till 300 kr/år. Man gav även styrelsen mandat att ta ut en högre avgift vid 

kontantbetalning eller betalning i annan valuta. 

13. Beslut om övriga ersättningar 

Styrelsen har befogenhet att arvodera personer om man finner detta nödvändigt. 

14. Fastställande av budget 

Budgetförslaget diskuterades. Styrelsen ska försöka minska rese- och boendekostnader och 

budgeten justerades något innan den klubbades. 



 
15. Propositioner  

Propositionerna om resepolicy och representation godkändes. 

16. Motion 

En motion har inkommit, från Ulf Engström, gällande ändring av styrelsevalen. Efter 

diskussion röstades den ner med siffrorna 6-3. 

17. Beslut om styrelsen storlek 

Årsmötet beslöt att styrelsen 2018 ska bestå av 7 personer. 

18. Val av styrelse 

Valberedningens förslag röstades igenom enhälligt. 

Till ordförande valdes Kjell Johansson. 

Kassör och medlemsansvarig blev Micke Torstensson. 

Daniel Olsson omvaldes till sekreterare. 

Rabi Elias omvaldes som ledamot. Robert Svedin, Jimmy Lundemo och Joakim Menghini 

valdes också in som ledamöter i styrelsen. 

19. Val av revisor 

Karl-Göran Karlsson och Fredrik Götesson omvaldes av årsmötet till revisorer. 

20. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Andreas Roseborg, Ulf Engström och Bobo Göthlin. 

21. Övriga val 

Inga övriga val. 

22. Poker-SM 

Mauritz från Poker Event AB informerade om Live-SM 2018. Daniel och Mauritz informerade 

om Online-SM som spelas på 888-poker 1 - 29 april. De planerade kvalen fungerade inte med 

888-pokers klient så de ska ses över. 

23. Öppen diskussion 

En hetlevrad diskussion om spelutredningen tog vid. Ulf som deltagit från förbundets sida 

fick förklara vad han gjort. 

24. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar årsmötet och tackade alla som kommit. 

 

_____________________________                                    ______________________________ 

Mötesordförande Kjell Johansson                                       Justerare Rabi Elias 

 

______________________________ 

Justerare Micke Torstensson 


