
Svenska pokerförbundets årsmöte 

Datum: 2021-04-18

1. Mötets öppnande
Ordförande Peter Bergman öppnade mötet

2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar
Mötet fastsällde antal röstberättigade till 15st. 

3.Beslut av mötets behöriga utlysande
Mötets utlysande godkändes

4.Val av mötesordförande, sekreterare, samt två (2) justeringsmän - tillika rösträknare
Mötesordförande:Peter Bergman, Sekreterare: Alexander Nilsson, Justerare: Daniel Olsson & Ulf Wallin

5.Faställande av dagordning
Dagordning Godkännes

6.Verksamhetsberättelse 2020
Peter gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes. 

7.Bokslut 2020
Peter gick igenom bokslutet och redovisade resultatet som godkändes.  

8.Revisionsberättelse
Godkändes

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljas

10.Beslut om styrelsens storlek
Årsmötet beslutade att det skall vara 5 st medlemmar i Styrelsen.

11.Val av Styrelse
Valberedningens förslag röstades igenom 
Vald till ordförande blev Ulf Engström.
Övriga invalda: Alexander Nilsson, Robert Svedin, Micke Torstensson och Fredrik Götesson



12.Faställande av visionplan
Peter läste upp den nyskrivna visionsplanen.
Mötet fastställde att ändringar skulle göras i punkt 4. Då det fanns fler förslag hur det skulle formulerasblev det omröstning av de 2 olika 
förslagen. Vinnande förslag fick 11 röster, förlorande förslag fick 3 och en blank röst lämnades in. 
Efter ändring godkändes visionsplanen. 

13.Fastställnade av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen godkändes efter att punkt 3 tagits bort och mindre ändingar av ordval ändrats i text.

14.Beslutom medlemsavgiftens storlek 
Medlemsavgiftens storlek på 300sek ligger kvar. 

NOTIS: Mötet bestämde att Styrelsen har mandat att få använda max 50sek från varje inbetald medlemsavgift till att fördela ut tillbaks i form av 
"mervärden" till medlemmar. Detta kan exempelvis göras genom att skänka ett inköpt Poker SM-paket till en pokerarrangör som har många 
SVEPOF medlemmar "kopplade" i sin förening och/eller genom att dela ut paket i form av diverse tävlingar/värvningskampanjer  på sociala 
medier eller liknande.

15.Beslut om övriga ersättningar
Inga övriga ersättningar 

16.Faställande av budget
Budgetförslaget diskuterades och Intäkter av medlemsavgifter skrevs ned till 100.000sek. Därefter Godkändes budgeten.

17.Propositioner
Inga propositioner fanns

18.Motioner
1 inskickad motion fanns att diskutera. Men då den önskades att strykas från personen som skickades in den så gjordes detta. 

19.Val av revisor tillika revisorsuppleant
Karl-Göran Karlsson tackade ja till att sitta kvar. Då det ej fanns någon annan som visade intresse till detta utöver "KG" så har styrelsen fått i 
uppdrag att tillsammans med valbberedningen genom ett fyllnadsval hitta en person till som kan ställa upp. 

20.Val av valberedning
Efter omröstning valdes Andreas Rosenborg, Jonas Kovacs och Anders Andersson

21.Övriga val
Inga övriga val gjordes

22. Övriga frågor
Inga övriga frågor

23. Mötets avslutande
Ulf Engström (Nya ordförande) tackar för förtroende och tackar de avgående i styrlesen för bra jobb det föregående året .
Peter Bergman tackar för sig och avslutar därmed mötet .




