FÖRSLAG
Svenska Pokerförbundets verksamhetsplan 2020

Svenska Pokerförbundet går nu in i en ny fas. Sedan den 1 januari 2019 i år har vi en ny spellag
och Lotteriinspektionen har blivit Spelinspektionen. För att bedriva spel om pengar på den
svenska marknaden måste man ha en licens. Till dags dato har fler än 100 företag fått en sån
licens, men bara en pokerklubb har hittills fått licens.
På årsmötet 2018 antogs ett nytt visionsdokument, som visar vad förbundet vill på längre sikt:








Svenska Pokerförbundet ska vara en auktoritet inom Svensk poker
Svenska Pokerförbundets SM ska vara det enda officiella SM
Svenska Pokerförbundet ska verka politiskt för bättre villkor för både folkrörelsepoker
och poker organiserat via övriga licenser
Svenska Pokerförbundet ska ha en heltidsanställd personal
Svenska Pokerförbundet ska verka för att det ideella intresset för poker utvecklas och
stärks
Svenska Pokerförbundet ska företräda medlemmarnas intressen
Svenska Pokerförbundet ska uppdatera och verka för att Svenska Pokerförbundets
turneringsregler blir antagna på så många spelställen i Sverige som möjligt.

Styrelsen kommer under 2020 att fortsätta lägga stor energi på att hitta Förbundets plats och
syfte i den nya verklighet som pokern kommer att befinna sig i under det nya licenssystemet,
tex med avseende på hur klubbar kan engageras direkt i förbundet.
Medlemmarna, pokerspelarna, ska vara i fokus. Förbundet ska utöka medlemsnyttan och
ytterligare utöka medlemsbasen för att kunna vara en viktig kraft som arbetar vidare för
spelarnas nytta och glädje.
Detta innebär att vi kommer att satsa vidare på både Medlemstidningen och andra
kommunikations-kanaler.
Det politiska arbetet är inte helt avslutat även om den nya lagen är antagen. Statskontoret har
nämligen fått i uppdrag att under de närmaste 3 åren (med delrapportering årsvis) ”följa upp
och utvärdera omregleringen av spelmarknaden”.
Statskontoret skall på uppdrag av regeringen inhämta synpunkter från relevanta aktörer för att
få en rättvisande bild av effekterna av reformen. Naturligtvis är Pokerförbundet en sådan aktör,
även om Spelinspektionen under 2019 vägrade samtala med oss.
Under 2019 har kontakter tagits med Statskontoret och detta kommer att upprätthållas under
2020. Vi har även ambitioner att komma med i den av regeringen tillsatta
”Spelmarknadsutredningen”.

