
Protokoll:

Styrelsemöte Svenska Pokerförbundet

Tid: 22 mars 2010, 18:00
Plats: Scandic City, Linköping

1. Mötets öppnande
! Jonas Berg förklarar mötet öppnat.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande 
! Mötet är behörigt utlyst

3. Närvarande
! Aaron Axelsson, Jonas Berg, Kid Darolf, Murat Sahan, Peter Linkhorst, Pär Johansson.

4. Val av mötesfunktionärer
! ! Beslut: Att till mötesfunktionärer välja:
! ! ! Jonas Berg, Mötesordförande
! ! ! Aaron Axelsson, Protokollförare
! ! ! Peter Linkhorst, Justeringsman

5. Fastställande av mötesordning
! ! Beslut: !Att fastställa mötesordningen med tillägg av punkterna “Ersättning för 
! ! ! bokade !resor till SM” och “Turneringsregler på engelska till kasinot” under 
! ! ! punkt 8. SM.

6. Konstituering av styrelsen
 Val av kassör
! ! Beslut: !Att bordlägga punkten till efter medlemsmötet i maj. Därmed fortsätter 
! ! ! Murat Sahan att agera kassör till dess.
 Val av vice ordförande
! ! Beslut: !Att välja Jonas Berg.
	 Val av sekreterare
! ! Beslut: !Att välja Aaron Axelsson
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7. Ekonomi
! Murat Sahan föredrog förbundets ekonomi.
! Huvudpunkter: Alla betalningar för Online-SM har kommit, bortsett från kostnaden för 
! segrarringar som är vidarefakturerat till Unibet. Skulden till Svenska Spel kommer betalas så 
! snart pengarna för ringarna inkommit. I övrigt har alla skulder nu betalats.

8. SM
! Murat Sahan föredrog läget inför SM.
! Huvudpunkter:  Förhandlingarna är klara med fem bolag. Betfair, Betson, NordicBet, 
! PokerStars ochUnibet kommer skicka spelare till SM. Förhandlingar sker med flera andra 
! bolag, men inget är klart i dagsläget.
! Offerter är intagna för turneringsledningen, vi väntar på den sista och väntar därför med 
! beslut.
 
8.1 Ersättning för SM
! I och med ändringen av tidpunkt för SM finns det spelare som hunnit boka resa till Malta till 
! det första datumet vi gick ut med. Vi anser att det är förbundets ansvar att ersätta dessa 
! spelare i möjligaste mån.
! ! Beslut: !Att ersätta spelare som inkommer med önskan om detta, om de kan uppvisa 
! ! ! att bokningen är gjord innan 12 februari och att den inte är om- eller 
! ! ! avbokningsbar. Företrädelsevis ersätter vi genom att boka ny resa och i fall 
! ! ! det är aktuellt, nytt boende. I annat fall löser vi ersättningen på det sätt 
! ! ! förbundet kommer överens med spelaren.

8.2 Turneringsregler på engelska till kasinot
! Kasinot har efterfrågat tävlingsregler på engelska, för i första hand mörkpoker.
! ! Beslut: !Att uppdra åt Murat Sahan och Aaron  Axelsson att få fram dessa snarast. 

9. Hur vi ska handla generellt under året enligt verksamhetsplanen.
! Det finns ett antal punkter i verksamhetsplanen som ska uppfyllas. Diskussion fördes om hur 
! vi ska uppfylla dessa på bästa sätt.

! Klubbar
! Vi ska söka kontakt med klubbar som är intresserade av att ansluta sig till förbundet.
! För detta finns flera metoder. Bland annat via till exempel Pokerforum och ProSsharks, via 
! press och genom att besöka klubbar som visar intresse för Svenska Pokerföbundet.
! För detta behöver vi det dokument som skapades under förra året. I detta bör även en 
! sammanställning av hur riksdagspartierna ser på spel i allmänhet och poker i synnerhet 
! infogas.
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! ! Beslut: !Att uppdra åt Jonas Berg att färdigställa klubbdokumentet till andra veckan i 
! ! ! april.
! ! ! Att under april-juni försöka besöka klubbar i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
! ! ! Tidaholm och Iggesund för att informera om Svenska Pokerförbundet, för att 
! ! ! sedan utvärdera intresset innan vi går vidare.
! ! ! Att via media försöka nå pokerklubbar runt om i landet. Vi börjar online med 
! ! ! Poker Magazine och First Poker, för att sedan kunna utvärdera och avgöra om 
! ! ! det är en bra strategi.

! Hemsida
! Vi har i uppdrag att göra om vår webbplats med fokus på kommunikation med våra 
! medlemmar. Då det kostar pengar att göra om sidan, och vi ännu inte har en helt stabil 
! ekonomi, väntar vi med detta till efter SM, och ser då hur mycket vi kan lägga på detta projekt.
! ! Beslut:! Att fortsätta använda den webbplats vi har i dag till efter SM för att då ta beslut 
! ! ! om hur mycket vi har att lägga på detta projekt.
! ! ! Att komma ut med information om SM i början av april, och att lägga upp en 
! ! ! sammanställning av hur riksdagspartierna ställer sig i frågan om spel i 
! ! ! allmänhet och poker i synnerhet i mitten av april.

! Valår, information om detta
! Då det är valår finns det stor anledning att undersöka hur det politiska läget ser ut för spel- 
! och pokerbranchen för att få en samlad överblick inför valet.
! ! Beslut:! Att uppdra åt Murat Sahan och Aaron Axelsson att sammanställa information 
! ! ! om riksdagspartiernas åsikter i frågan om spel och poker i Sverige till mitten 
! ! ! av april.

! Tidpunkt för extrainsatt medlemsmöte
! Diskussion om tid och plats för det medlemsmötet fördes.
! ! Beslut: Att kalla till medlemsmöte 22 maj i Örebro klockan 13:00.

! International Federation of Poker
! Vi har fått en förfrågan att ansluta oss till International Federation of Poker. Detta bär vara en 
! fråga för ett medlemsmöte.
! ! Beslut:! Att uppdra åt Aaron Axelsson att ta fram information om organisationen, för 
! ! ! att sedan ta upp frågan om medlemskap på medlemsmötet i maj.

! Gala
! Diskussion fördes om möjligheten att arrangera en gala i samband med nästa årsmöte. Då 
! detta antingen är mycket tidskrävande, eller kostar relativt mycket om vi skulle leja ut det på 
! entreprenad känns det säkrare att ta upp det efter SM, då vi kommer ha bättre koll på hur 
! mycket pengar vi har att röra oss med.
 ! ! Beslut:! Att ta upp frågan efter Live-SM.
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10. Policy för representation och utlägg och annan ersättning. 
! Enligt årsmötet ska en policy för representation, utlägg och annan ersättning tas fram.
! ! Beslut: Att uppdra åt Aaron Axelsson att skriva samman ett policydokument i enlighet 
! ! ! med diskussionen på mötet.

11. Övriga frågor
! Betfold
! Vi kollar upp vad som krävs för att ta reda på vilka rättigheter man som konsument har i avtal 
! med europeiska spelbolag. Pär ansvarar för kontakt med jurist, Murat fortsätter ansvara för 
! kontakten med de som hört av sig till oss i ärendet.

! Allsvenska onlinepokerligan
! Idén är i grunden bra, men vi behöver fundera mer på om vi har möjlighet att förverkliga den.
! Jonas Berg fortsätter att hålla kontakt med Marcus.

12. Tidpunkt och plats för nästa styrelsemöte
! Måndag 19 april klockan 18.00 i Linköping.

13. Mötets avslutande
! Jonas Berg avslutar mötet.

Justering:

_____________________! _____________________! _____________________
Jonas Berg! ! ! Peter Linkhorst!! ! Aaron Axelsson
mötesordförande! ! justeringsman! ! ! sekreterare
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