Linköping 2009-09-06

Protokoll från Svenska Pokerförbundets styrelsemöte den 6/9-09 på Scandic Hotell i
Linköping.
Närvarande: Aaron Axelsson (A.A), Joakim Åsberg (J.Å), Murat Sahan (M.S), Pär Johansson
(P.J) Kid Darolf (K.D), Peter Linkhorst (P.L) och Jonas Berg (J.B).

1.

- Mötets förklarades öppnat av Aaron Axelsson.

2.

- Peter Linkhorst valdes till justeringsman.

3.

- Inga adjungeringar fanns.

4.

- Föredragningslistan godkändes.

5.

Föregående mötesprotokoll godkändes.

6.

– Föregående mötesbesluts gicks igenom och vissa punkter är ännu inte
klara beroende på omständigheter utan för styrelsens kontroll.
- A A och M.S har ännu inte kunnat ta över rollen som firmatecknare då
Peder Månsson måste närvara. De två kommer att ta kontakt med Peder
Månsson och bestämma när så kan ske. Troligen kommer detta att ske i
slutet av vecka 37 eller början av vecka 38. Till följd av detta är heller inte
A.As kort klart
- P.J har heller inte lyckats få fram ett medlemsregister men även här ska
Peder Månsson kontaktas. P.J la dessutom fram tankar kring vad förbundet
ska göra för anslutna föreningar/klubbar. Han fortsätter arbetet runt detta
och presenterar mer konkreta riktlinjer för styrelsen när det börjar ta form.
- På grund av sjukdom har protokollet från årsmötet inte kunnat upprättats.
Detta har i sin tur begränsat den nuvarande styrelsens möjligheter att
agera. Den gamla styrelsen har nu lovat att se till så att protokollet
upprättas.
- J.Å redogjorde för sina tankar om att förbundet ska hålla en ”gala” för att
premiera svenska pokerspelare som utmärkt sig under året. En sådan gala
bör hållas i samband med årsmötet och inte allt för långt in på det nya året
då ”bedrifterna” då kan kännas gamla.
- J.B accepterade att bli pressansvarig åt pokerförbundet.

7.

– Frågan om Live-SM väcktes av P.J. Styrelsen bestämde att M.S ska titta
på detta till nästa möte och ta fram några olika förslag för styrelsen att ta
ställning till. Styrelsen är medvetna om att beslutet om var/när nästa LiveSM ska spelas bör tas inom en väldigt snar framtid.

8.

– Extern kommunikation. För att förbundet ska kunna bli bättre på extern
kommunikation till sina medlemmar är styrelsen överens om att
förbättringarna på hemsidan måste prioriteras. P.L fick i uppdrag att titta på
nuvarande hemsidan och göra ett förslag till hur förbundet ska få en
förbättrad/ny hemsida.
- Eftersom A.A och J.B ska vara förbundets talesmän i officiella talesmän
så bad styrelsen att J.Å ordna så dessa två får moderatorrättigheter på PF i
SvePof-delen..

9.

– Hemsidan. Se punkt 7.

10.

11

– A.A redogjorde för arbetet med nya stadgar. Styrelsen tog del av de
förändringar som A.A hittills gjort och kom med vissa förslag på
ändringar. A.A fortsätter arbetet med detta till nästa möte och P.L hjälper
till.
- Oneline-SM diskuterades och fortfarande är det en del oklarheter om vad
som gäller för förbundets åtaganden. Dock är det så att förbundet fakturerar
Unibet halva överenskomna summan före SM och halva efter. A.A ska
kontakta Kalle på Unibet om vad som förväntas av förbundet samt även P.M
för att styrelsen ska få del av avtalet som skrivits.

12.

- Inga övriga frågor fanns.

13.

- Nästa möte bestämdes till torsdagen den 8 oktober 16.00 i Linköping.

14.

– Mötet avslutades av A.A
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Joakim Åsberg
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Peter Linkhorst

