Protokoll: Styrelsemöte 2010-01-25
Styrelsemöte 25/1 2010. Elite Park Hotel, Växjö, klockan 18.
Närvarande: Jonas Berg, Peter Linkhorst, Murat Sahan och Pär Johansson
Sekreterare: Jonas Berg
Justeringsman: Peter Linkhorst
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1 Möte med Unibet
Murat, Pär och Peter representerade Förbundet i ett möte med Unibet idag. Positiva och negativa
aspekter togs upp i och med att Online-SM diskuterades. Ett framtida möte med sajten planerades in
till den 16 februari klockan 16, då bland annat förhandlingar om kommande online-SM ska äga
rum.
Pär föreslog att eventuell byte av styrelse ska ske efter live-SM. Förslaget fick inte genomslag, men
i framtiden kan det vara en god idé att låta nya styrelser gå vid sidan om den gamla i en till ett par
månader.
2 Live-SM
Unibet sa sig positiva till flytten till Malta och 18-årsgränsen. Vi kunde eventuellt gått ut tidigare
med information.
Live-SM kommer att hållas den 19-24 april, med följande preliminära schema:
19 april: Mörkpoker
20 april: PLO Omaha
21 april: Main Event €1 000 + €150 dag 1a
22 april: ME dag 1b
23 april: ME dag 2
24 april: Finaldag
+ Ett sidoevent på lördag
Styrelsen har rum mellan den 17 och 26 april. Kasinot kräver en svensk “ledare” under varje
turnering. Pär föreslås vara huvudman här.
Gällande turneringsledare i Main Event och de andra turneringarna har offertförfrågan skickats till
tre parter: Teresa Nousiainen, Poker Icons och Poker Event.
Gällande eventuell deal med flyg så låter vi bolagen paketera in ett bidrag till transportkostnaden i
vinstpaketen. Spelarna fixar flyg på egen hand.
Varje bolag kommer att betala, förslagsvis 2 900 Euro för att synas och skicka fem spelare till SM.
För varje spelare över dessa fem kommer de att få 100 Euro rabatt upp till 20 spelare totalt.

Alla i styrelsen siktar på att vara på plats mellan 17 och 26 april. Ett traktamente för mat ska
utarbetas (dock bara så att ledamöterna inte går minus).
Ett problem i styrelsen är att Murat har tagit på sig för mycket i samband med Live-SM. Vi pratade
om att fördela ut vissa sysslor i styrelsen. Exempel: Hålla igång diskussion och information på
forum samt pressmeddelanden (Jonas fixar efter årsmötet och framåt). Murat tar hand om kontakten
med bolagen själv.
Ett krav från vår sida är att alla bolag måste betala för att få exponera för att synas i lokalen.
Gällande pressmeddelanden ska vi få ut sådana nu på onsdag (Murat fixar), om 2-3 veckor
(samarbetspartners) samt om en månad och framåt (bland annat införnotiser, info om spelarantal
samt bilder på kasinot/hotellet).
Förslag från Murat: Added money från förbundet: 100 000 kronor. Ska gå till diverse “roliga”
grejer: exempelvis den som åker ut ur Main med den bästa handen får X antal kronor. Här skulle vi
fundera på fler alternativ.
Ett annat förslag från Murat var att förbundet skulle köpa annonsplatser i FirstPoker och Poker
Magazine till ett kraftigt rabatterat pris inför SM. 5 000 kronor för en helsida pratades det om.
Gällande utseendet på denna annons skulle Peter kolla med kontakt angående layouten.
3. Årsmöte/Ordförande
Angående ordföranden kom vi överens om att Aaron är kapabel att sitta med i styrelsen, men att han
bör få en annan roll en ordföranden. En roll som låter honom fokusera på dokument, stadgar och
liknande. Vi behöver någon som kan leda, men tyvärr har vi inget riktigt bra förslag. Ett namn som
kom på tal var Murat Sahan, men frågan om huruvida han kan anses jävig (i egenskap av
chefredaktör för Poker Magazine) kom upp.
Styrelsen behöver fler ledamöter. Vi bör sikta på upp till 9 personer, varav vi pratade om att ha ett
affischnamn, förslagsvis en pokerspelare. William Thorson kom på tal. Alla skulle kolla med
spelare de har kontakt med. Syftet med ett sådant här namn var att få ett ansikte utåt för förbundet;
att vi syns mer.
Vi behöver också ett par, tre stycken ledamöter som är beredda att lägga ner mycket arbete. Vi
bestämde oss för att kolla bland klubbar, i forum, lägga ut texter på de båda pokertidningarnas
webbsajter samt använda oss av kontakter vi har för att se om det finns intresse.
Information om årsmöte ligger på hemsidan, men ska också upp i samband med “platsannonsen”
ovan (på sajterna). Det äger rum den 13 februari i Stockholm.
Till årsmötets ordförande valdes Peter Linkhorst.
4 Medlemsavgift
Har sedan tidigare satts till 100 kronor.
Klubbarna fixar enligt mall sedan tidigare. Pär mailar dessa. 50 kronor av dessa, per medlem, går
till klubben för administrativa kostnader.
Däremot måste vi hitta en lösning för privatpersoner som vill bli medlemmar. Detta finns inte på
sajten idag. Detta pratas också om på onsdag.
5 Dokument

Ordförande Aaron kunde inte vara på plats, men han skickade förslag på budget och
verksamhetsplan. Båda dokumenten måste läsas igenom först, men på ett extrainsatt möte nu på
onsdag (27 januari - i samband med Spelgalan där förbundet kommer finnas på plats) gås dessa
igenom. Kassör Murat har ansvaret för budgeten, medan verksamhetsplanen läggs på Aaron.
6 Övrigt
Pär har fixat advokat till Pokerförbundets medlemmar. Staffan Uvabäck har varit en av advokaterna
i Grebbestad.
7 Mötets avslutande
Mötet förklaras härmed avslutat.

