Årsmöte Svenska Pokerförbundet
2010-02-13 klockan 14.00 på Scandic Sergel Plaza, Stockholm
Närvarande:
Aaron Axelsson
Jonas Berg
Murat Sahan
Per Johansson
Kid Darolf
Erik Rosenberg
Juhamatti Jutti
Henrik Mossberg
Dagordning
1 Mötets öppnande
Ordförande Aaron Axelsson förklarar mötet öppnat.
2 Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt
Samtliga närvarande har rösträtt.
3 Beslut om mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt då informationen dök upp en vecka innan sista datum för
detta.
4 Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare.
Mötesordförande: Aaron Axelsson
Protokollförare: Jonas Berg
Justeringsmän och rösträknare: Henrik Mossberg och Juhamatti Jutti
5 Fastställande av mötesordning
Punkterna 8,9 och 10 bordläggs till extrainsatt medlemsmöte. Punkt 11
stryks – och resterande punkter flyttas ett steg bakåt – då den finns i dubbel
upplaga.
6 Motion av Ola Brandborn: Lägg ner Svenska Pokerförbundet
Styrelsens beslutsförslag att avslå motionen bifalles. Ola finns inte på plats
för att vidareutveckla syftet bakom motionen.
7 Propositioner
7.1 Proposition om verksamhetsplan
Aaron Axelsson går igenom verksamhetsplanen för 2010. Ett par ändringar
föreslås och bifalles:
- Punkt ett lyder nu: Anordna Live-SM i poker.
- Punkt två lyder nu: Upphandla och anordna Online-SM i poker.

- Punkt sju lyder nu: Arbeta för att öka antalet medlemmar.
Erik Rosenberg föreslår att exakta punkter för förbundets verksamhet ska
fastställas. Om det sker en stor förändring som ändrar förutsättningarna
radikalt ska ett nytt medlemsmöte genomföras. Förslaget bifalles.
Murat Sahan påpekar att det är valår i år och att det är viktigt för förbundet
att, till våra medlemmar, gå ut med information om vad partierna står för.
Detta ska upp på hemsidan.
7.2 Proposition om långsiktiga mål och visioner
Detta är ett nytt förslag på dokument som ska styra styrelsens arbete på
längre sikt, menar ordföranden. När omröstning sker om vilken av de tre
versionerna som styrelsen ska arbeta med att vidareutveckla faller utslaget
på version 3. Erik Rosenberg reserverar sig mot beslutet. Redigeringen av
punkterna ska fixas till nästa, extrainsatta medlemsmöte vars datum bestäms
senare. Detta är ett uppdrag för nya styrelsen.
7.3 Proposition om ändringar i stadgar
Aaron Axelsson går igenom ändringarna som gjorts i stadgarna. Främst rör
det sig om omstruktureringar.
Styrdokumenten är dock nya, med en prioriteringsordning som diskuteras.
Här föreslår Murat att budgeten måste styra både visionsdokumentet och
verksamhetsplanen, varför prioriteringsordningen måste ändras. Förslaget
bifalles och ordningen, om styrdokumenten står mot varandra, blir sålunda
visionsdokument före verksamhetsplan, där budgeten alltid måste styra.
Under kapitel 3, paragraf 4, föreslår Erik Rosenberg att Styrelsen ändras till
Medlemsmötet. Under kapitel 4, paragraf 5, föreslår Juhamatti Jutti att
arbetsdagar ändras till dagar. Dessa bifalles.
8 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Bordläggs.
9 Revisorernas berättelse
Bordläggs.
10 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Bordläggs.
11 Fastställande av budget
Ett fastställande av budgeten ska ske till ett extrainsatt medlemsmöte.
Med anledning av att punkterna 8-10 stryks – då inte alla dokument inte
finns tillgängliga – ska ett extrainsatt medlemsmöte utlysas. Troligtvis sker

detta i maj. Några av de punkter som bör tas upp då ansvarsfrihet, bokslut,
revisionsberättelse samt fastställande av budget.
I samband med detta går Murat igenom övertagandet från föregående
styrelsen och lite kort om den ekonomiska situationen.
12 Beslut om medlemsavgifternas storlek
Medlemsavgifterna för 2011 fastställs enligt: 100 kronor för enskilda
medlemmar. Om medlemskap löses via en ansluten klubb har denna klubb
rätt att behålla 50 kronor av avgiften för att täcka administrativa kostnader.
Årsmötet ger styrelsen frihet att arbeta fram policy för att medlemsansluta
personer via klubbar.
13 Beslut om övriga utgifter
Årsmötet ger styrelsen frihet att utarbeta en policy för representation och
utlägg vid styrelsemöten, då diskussion om vilka riktlinjer som finns för
sådant uppstår och det konstateras att sådana inte finns nedskrivna..
Däremot röstar styrelsen enhälligt ner att arvodera både ordförande och
ledamöter.
14 Beslut om styrelsens storlek
Årsmötet beslutar om att utöka styrelsen till sju ledamöter och en suppleant.
Syftet är att få styrelsen att få mer gjort och avlasta de enskilda ledamöterna
samt ordföranden.
15 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt revisor och
revisorsuppleant.
Till revisor väljs Leif Hagedal.
Till revisorsuppleant väljs Patrik Gustavsson.
Till ordförande nomineras Murat Sahan av Aaron Axelsson. Årsmötet bifaller
detta och Murat Sahan utses till ny ordförande.
Till övriga ledamöter väljs Aaron Axelsson, Henrik Mossberg, Jonas Berg, Kid
Darolf, Peter Linkhorst och Pär Johansson
Till suppleant väljs Mattias Gehlin.
16 Val av valberedning
Förslaget lyder Erik Rosenberg och Juhamatti Jutti, och bifalles.
Sammankallare blir Juhamatti Jutti.
17 Övriga val
Inga övriga val.
18 Övriga frågor
Erik Rosenberg tar ton och har två punkter att ta upp.

1. Informationen från förbundet måste bli bättre.
2. Det måste bli lättare att bli medlem i förbundet.
Det framkommer ett förslag på punkt ett. Vi ska fortsättningsvis informera
via pressmeddelanden till media samt via vår hemsida. Vi kan fortsätta svara
på frågor på forum, men inte starta egna trådar i förbundets namn. Målet är
en hemsida med eget forum, men i dagsläget finns inte utrymme ekonomiskt
för detta.
Svenska Pokerförbundet ska månatligen skicka ut information om vad
förbundet gör.
Rörande punkt två kommer ett förslag från Juhamatti Jutti om att sätta in
bankkontonummer för medlemsavgift på sajten tills en bättre lösning blir
möjlig (när ekonomiska medel för en ny hemsida finns tillgängligt). Förslaget
bifalles.
19 Mötets avslutande
Aaron Axelsson förkunnar att mötet är avslutat.
-----------------------------------------------

Stockholm den 13/2,

-------------Jonas Berg, sekreterare
--------------Erik Rosenberg, justeringsman

-----------Juhamatti Jutti, justeringsman

