Verksamhetsberättelse 2005
Förbundets övergripande mål är att främja poker i Sverige genom att:
1. Hjälpa pokerspelare att tryggt och säkert få spela poker.
2. Hjälpa pokerklubbar att bereda pokerspelare denna möjlighet.
3. Söka samarbete med marknadens aktörer.
4. Föra en dialog med myndigheter och media för att stärka pokerns anseende i landet.
5. Påverka den nya spellagstiftningen.
6. Sanktionera SM, dels för att finansiera verksamheten, dels för att ett stort SM är det bästa PRinstrumentet för poker i Sverige.
Bästa möjligheten att göra vår röst hörd är att vara många medlemmar. Förbundet har under året
fokuserat på att bygga upp den plattformen som möjliggör ett slagkraftigt förbund. Vi känner att vi
nu nått en storlek för att vara en maktfaktor för spelarna i pokersverige.
Förbundet har startat upp en dialog med de spelaktörer som finns på marknaden, och när det gäller
klubbar så har information om förbundet varit prioritet nummer ett.
Senare del av verksamhetsåret har fokus legat på rekrytering av medlemmar via klubbarna vilket
också är ett av de stora målen under nästkommande verksamhetsår.
Skapandet av gemensamma regler för turneringsspel har startat och var i stort sett färdigställda och
redo för presentation vid årsskiftet.
Hemsidan har skapats och fräschats upp under året, och planering av regelbundna medlemsbrev
tagit form, och dessa ska då kunna skickas ut via det skapade e-postregistret.
Syftet med hemsidan är:
• att bygga samman pokersverige i ett nätverk
• att informera om anslutna klubbar
• att informera om nyheter
• att informera om SM
• att skapa utrymme för länkar till samarbetspartners, andra förbund, relaterade organisationer, som
till exempel spelmissbruksorganisationer.
Förbundets informationskanaler har i första hand varit den egna hemsidan och pokerforum.nu.
Vi har en sida i Poker Magazine. Pressmeddelanden har också sänts ut vid ett par tillfällen.

Sanktionering av SM 2006 har varit en stor uppgift och utmaning för förbundet.
Externt ansvarig för upphandlingen har Ola Brandborn varit. Han har arbetat mycket effektivt med
detta och förbundet tackar för hans professionella agerande i frågan.
Nät-SM 2006 är det som kommit längst i processen och beräknas vara klart i början av 2006. Flera
attraktiva anbud har inkommit.
Live-SM 2006 sanktioneras inte av förbundet 2006. Anledningen är ett gammalt avtal mellan
förbundet, Klubben och Ladbrokes. Ett avtal förbundet inte erkänner giltigheten i, men vi har som

princip att söka samförstånd istället för konflikt. Kortfattat har Ladbrokes visat noll intresse av en
lösning och får därmed ta på sig skulden.
Multipoker och Martins Poker har under året skänkt vardera 75 000 kronor till förbundet. I
framtiden hoppas vi på fler donationer från nätbolag som inser vilket jobb vi gör åt dem. Förbundet
är alltid oberoende och därför tar vi bara emot donationer på mellan 50 000 -100 000 kronor för att
undvika eventuella diskussioner.
Tankar och planering gällande skapandet av en oberoende granskningskommission har under året
tagit form och ska genomföras under 2006. Kommissionens uppgift ska vara att objektivt granska
tvister som uppkommit mellan spelare och spelbolag.
Styrelsemedlemmar har bytts ut under årets gång av naturliga anledningar så som för hög
arbetsbelastning och nya privata åtaganden. Inga arvoden har utdelats till styrelsen under det
gångna året. En kanslist har via AF-projekt arbetat för förbundets räkning utan kostnad för
förbundet.
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