
Närvarande: Peter Linkhorst, Aaron Axelsson, Pär Johansson, Jonas Berg, Murat Sahan och Joakim 
Åsberg(punkt 1-3).

Mötet öppnades av Aaron Axelsson

Sekreterare: valdes till Peter Linkhorst

Justeringsman: valdes till Jonas Berg

1) Föredragningslistan godkändes

2) Årsmötesprotokoll. Göran Heldesten har skickat årsmötesprotokollet till Murat Sahan. Ola 
Brandborn och Peder Månsson har skrivit på protokollet. Murat ska se till att Micke Norinder 
skriver på och sedan skickas det till banken och efter det så kommer nya styrelsen att få 
tillgång till kontot.

3) Vi har haft genomgång av ekonomin. Vi har nu fått tillgång till alla papper men har ännu inte 
fått tillgång till kontot. Kreditkortet från Peder Månsson är ännu inte i våra ägor. Vi beslutade 
om att en extern revisionsbyrå ska få titta igenom alla papper som inkommit under året 08/09. 

4) Online-SM: Vi ska skicka ett massutskick till de medlemmar som vi har adress till och göra 
reklam om online-SM. Detta enligt avtal med Unibet. Peter Linkhorst pratar med ansvarig hos 
Unibet (Kalle Engström) och har ansvaret för att vykorten blir skickade. De i styrelsen som 
kommer att spela under online-SM kommer att ha en ”svepof”-avatar på unibet-klienten. Pär 
Johansson ordnar pokalerna.

5) Live SM: Följande platser håller på att undersökas

i. Tallinn

Positivt: Man vet vad man får. Ganska lätt att anordna där

Negativt: dåligt hotell, åldersgräns 20 år, känns uttjatat

ii. Riga

Positivt: Fint hotell, åldersgräns 18 år, casino och hotell på samma plats

Negativt: 23% skatt (som eventuellt kommer att försvinna, men så länge den 
finns så är inte Riga ett alternativ som vi ser det)

iii. Portugal- Kommer ett förslag i veckan

iv. Nottingham

Positivt: bra lokaler

Negativt: Finns inget annat att göra där

v. Malta
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Positivt: Spelarna får en semester när de åker dit, bra deal för förbundet – 
överskottet i ekonomin tillfaller spelarna i ”added money” i prispoolen.

Negativt: Längre restid, tråkiga lokaler

vi. Sverige – rent politiskt hade det varit ett bra drag men för spelarnas skull och 
risken att turneringarna kommer att bli avbrutna tycker vi är för stor för att 
lägga det i Sverige i dagsläget.

Utöver detta så pratade vi om 

- Inköp 

- Highrollerevent

- Gala

6) Ansvarsfördelning:

- Live-SM (Murat)

- Online-SM (Peter)

- Pokaler (Pär)

- Klubbverksamhet (Pär och Jonas)

- Ansvar för uppdatering (Aaron)

- Media-strategi under live-SM (Jonas)

- Hemsida (Peter)

- Extra Årsmöte i februari (Aaron)

7) Övriga frågor

Joakim Åsberg har valt att ta en paus från sitt förtroendeuppdrag på grund av personliga skäl. 
Under tiden som Joakim är borta så kommer platsen att fyllas av Kid Darolf. 

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum 30/11 2009 kl 17 i Linköping.
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____________________________                                      __________________________

Sekreterare Peter Linkhorst               Justeringsman Jonas 
Berg    
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