Protokoll: Årsmöte 2009-06-14
Protokoll fört vid Svenska pokerförbundets årsmöte den 2009-06-14.
Plats: Hotell Scandic Continental, Stockholm.
Närvarande: 22 medlemmar.
§1 Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt
Röstlängden upprättades och fastställdes. Antecknas att två sent ankomna medlemmar enhälligt
upptogs i röstlängden vid ankomst.
§2 Beslut om mötets behöriga utlysande
Fastställdes att mötet utlysts på behörigt sätt.
§3 Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare
Mötet beslutade enligt följande:
Mötesordförande: Peder Månsson
Protokollförare: Anders Persson
Justeringsmän: Ola Brandborn och Mikael Norinder
Rösträknare: Göran Heldesten och Anders Persson
Antecknas att protokollföraren haft förfall, varför mötesordföranden har utsett avgående
styrelsesekreteraren Göran Heldesten att upprätta protokoll.
§4 Fastställande av mötesordning
Mötesordningen fastställdes.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Peder Månsson och godkändes av mötet.
§6 Bokslut
Bokslut för perioden 2008-01-01 till 2008-12-31 föredrogs av Anders Persson och godkändes
enhälligt efter votering med 15 avgivna röster.
§7 Revisorernas berättelse
Peder Månsson föredrog revisorernas berättelse.
§8 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen efter votering med 15 röster mot 1.
§9 Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av verksamhetsplan hänskjöts till den tillträdande styrelsen.

§10 Budget
Fastställande av budget hänskjöts till den tillträdande styrelsen.
§11 Beslut om medlemsavgiftens storlek
Mötet beslutade att behandla Ola Brandborns motion nr 2 om återinförande av medlemsavgiften
under denna punkt i stället för under punkt 14.
Motionen bifölls enhälligt i den del den avsåg att återinföra medlemsavgiften. Efter votering
fastställdes medlemsavgiften till 100 kr årligen med 16 röster mot 5 röster för en avgift om 50 kr
årligen.
Motionen bifölls med 13 röster mot 6 i den del den avsåg att medlemmar i förbundsanslutna
klubbar inte automatiskt ska bli individuella medlemmar i förbundet. Sålunda bifölls motionen i sin
helhet.
§12 Beslut om övriga ersättningar
Mötet beslutade enhälligt att inga styrelsearvoden ska utgå.
§13 Styrelsens förslag
Antecknas till protokollet att inga förslag inkommit från styrelsen.
§14 Motioner
Ola Brandborns motion nr 1 om förläggande av nästa års årsmöte i samband med arrangemanget av
poker-SM bifölls efter votering med 21 röster mot 1 med följande tillägg: Årsmötet ska förläggas i
samband med arrangemanget av poker-SM endast under förutsättning att detta förläggs i Sverige. I
annat fall hänskjuts åt den tillträdande styrelsen att besluta tid och plats för årsmötet.
Ola Brandborns motion nr 2 om återinförande av medlemsavgiften behandlades under punkt 11
ovan.
Ola Brandborns motion nr 3 om medlemsomröstningar avslogs efter votering med 17 röster mot 2.
Ola Brandborns motion nr 4 om uteslutning av medlemmar som deltar i Casino Cosmopols pokerSM avslogs efter votering med 15 röster mot 4.
Ola Brandborns motion nr 5 om avveckling av Svenska pokerförbundet avslogs efter votering med
18 röster mot 1.
Ola Brandborns motion nr 6 om uppdelning av förbundet i ett livespelar- och ett nätspelarförbund
avslogs efter votering med 18 röster mot 2.
Nicholas Permans motion nr 7 om förbundspolicy i frågan huruvida poker är ett skicklighetsspel
avslogs efter votering med 19 röster mot 1.
Rolf Erkinanttis motion nr 8 om s.k. oseriösa klubbar avslogs efter votering med 17 röster mot 1.

Rolf Erkinanttis motion nr 9 om förbundets hemsida m.m. avslogs enhälligt efter votering med 18
avgivna röster.
§15 Beslut om styrelsens storlek
Mötet beslutade enhälligt efter votering med 20 avgivna röster att styrelsen ska bestå av ordförande
och mellan 5 och 8 ledamöter, samt att två suppleanter ska väljas.
§16 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att tillsätta en interimstyrelse för perioden
2009-06-14 till 2010-01-01. Den tillträdande styrelsen uppdrogs att innan interimperiodens slut
kalla till extra årsmöte för val av ny styrelse.
Till ordförande i interimstyrelsen valdes Aaron Axelsson enhälligt efter votering med 18 avgivna
röster och till ledamöter valdes Jonas Berg, Pär Johansson, Peter Linkhorst, Murat Sahan och
Joakim Åsberg enhälligt efter votering med 14 avgivna röster.
§17 Val av valberedning
Till valberedare valdes Torgny Heurlen, Peder Månsson och Anders Persson enhälligt efter votering
med 19 avgivna röster.
§18 Val av revisor
Till revisor valdes Leif Hagedahl vid Hagedahls revisionsbyrå efter votering med 21 röster mot 1.
§19 Övriga val
Till suppleanter under perioden 2009-06-14 till 2010-01-01 valdes Kid Darolf och Björn Isberg.
§20 Övriga frågor
Antecknas till protokollet att inga övriga frågor anmälts.
§21 Beslut om datum för nästa årsmöte
Beslut om datum för nästa årsmöte fattades ej. Härvid hänvisas till punkt 14 första stycket och
punkt 16 första stycket ovan.
§22 Mötets avslutande
Peder Månsson förklarade mötet avslutat.
Bilagor
1.Dagordning
2.Bokslut för perioden 2008-01-01 till 2008-12-31
3.Verksamhetsberättelse för 2008
4.Valberedningens förslag
5.Motioner
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