
Svenska Pokerförbundet

Medlemsmötet 9/9-2012

1. Mauritz öppnade mötet och hälsade alla välkomna kl 13.10

2. 18 personer är röstberättigade (bilaga 5 )

3. Mötet är behörigt utlyst

4. Val av mötets ordförande: mötet valde Dan Glimne, val av sekreterare: mötet 
valde Anders Andersson, val av rösträknare och tillika justerare: Rickard 
Pettersson och Jonas Rosqvist

5. Dagordning (bilaga 6) Punkt 16 flyttas till punkt 5,5 

5,5. Revisonen 07-11 (bilagorna 4 a och 4 b ) Fredrik Götesson föredrog ämnet, 
efter Fredriks genomgång tog Revisor Ronny Nestor över och gav sin syn på 
saken. Rickard Pettersson redogjorde för vilka år som har ansvarsfrihet och 
inte.

Mötet tackar för redogörelsen och det stora jobb som Revisor och andra 
inblandande utfört i jobbet med ekonomiredovisningen.

Röstlängden justerades, är fortfarande 18 dock har Martin von Z har lämnat och 
Murat har tillkommit.

6-7. Har inte inkommit och ärendet läggs därmed till handlingar. Murat 
meddelande att han vägrar skriva en enda rad om år 2009.

8. Läggs till handlingarna  enligt bilaga 1

9. Ingen revisionsberättelse har inkommit, mötet beslutade enligt styrelsens 
förslag .

10. Ansvarsfrihet 2010: mötet gick på styrelsens förslag att inte ge ansvarsfrihet 
för 2010

11. Beslutades att lägga bokslut till handlingarna enligt Bilaga 2 .

12. Ingen revisionsberättelse har inkommit, mötet beslutades enligt styrelsens 
förslag

13. Ansvarsfrihet 2011: mötet gick på styrelsens förslag att inte ge ansvarsfrihet 
för 2011

14. Budget 2012: Fredrik Götesson föredrog ett förslag till budgeten för 2012. 
Möte beslutade enligt bilaga 3

15. Inga motioner har inkommit



16. behandlades som punkt 5.5

17. Val av revisor: Fyllnadsval mötet valde Stellan Andersson till ordinarie 

18. Övriga frågor: 
Poker-SM Live: Mauritz föredrog ärendet, Pokerstars och Betfair är klara 
samarbetspartner för Poker-SM på Malta. Samtal förs med flera sajter och kan 
tillkomma. Svenska Pokerförbundet står som arrangör för Poker-SM, Pokerstars 
står för genomförandet.

Online-SM och skattesituation gällandes detta föredrogs av Rickard Pettersson, 
Förbundet är övertygade om att Pokerstars är skattefritt, men frågan ägs av den 
enskilda spelaren.

Mötet beslutades att ge styrelsen i uppdrag att granska de perioder som det inte 
finns ansvarsfrihet för, handlingar som saknas skall eftersökas och styrelsen har 
rätt att om dessa handlingar inte inkommer gå vidare genom att kräva 
motsvarande ekonomisk ersättning. Revisor Ronny Nestor får i uppdrag att 
undersöka om tidigare beslut om ansvarsfrihet har fattats på felaktiga grunder, 
och om dessa i så fall kan upphävas.

19.Dan Glimne tackade för förtroende och avslutande mötet 15.50
20.

Sekreterare

Anders Andersson

Justeras

Rickard Pettersson Jonas Rosqvist


