
Verksamhetsberättelse 2006

ÅRSBERÄTTELSE 2006

Förbundets övergripande mål är att främja poker i Sverige genom att:

1. Organisera pokersverige genom en aktiv medlemsrekrytering
2. Informera pokerklubbar om förbundet och erbjuda samarbetsformer
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, och dels för att ett stort SM är det bästa 
PR-instrumentet för poker i Sverige.
7. Starta ett stödkonto för föreningar som kan ansöka om bidrag för förebyggande utbildning och 
information gällande spelmissbruk
8. Stötta polisanmälda klubbar juridiskt, och starta ett stödkonto för detta syfte
9. Planera igångsättningen av Kommissionen, ett rättviseorgan som ska verka ideellt

Vid årsskiftet var vi drygt 4 000 medlemmar i förbundet, och det är fortfarande en prioriterad fråga 
för styrelsen att få medlemsantalet att växa i en allt snabbare takt.

Skapandet av gemensamma regler för turneringsspel slutfördes under början av året, och förbundet 
tackar Ola Brandborn för hans idoga arbete i den frågan.

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, samt att föra en dialog med 
klubbarna om vilka ordningsregler som ska gälla.

Förbundets hemsida är en ständigt levande process i förändring och utskick av regelbundna 
informationsbrev via e-post har effektiviserats under året.
Utbyggnad av en FAQ, internationella samarbetspartners länkningar, länkar till 
spelmissbruksorganisationer, och en aktivare nyhetsinformation har aktualiserats under året.

Förbundets informationskanaler har i första hand varit den egna hemsidan och pokerforum.nu. 
Vi har också en sida i Poker Magazine och fr.o.m. 2006 också i First Poker, vilket vi tackar båda 
tidningarnas redaktioner för att vi får den möjligheten till att informera. Pressmeddelanden har 
också sänts ut vid ett flertal tillfällen.

Stor turbulens skapades i förbundet och i hela pokersverige då det debatterades livligt om 
förbundets ordförande Ken Lennáard, och hans eventuella förehavanden flera år tillbaka i tiden. 
Både Ken och övriga medlemmar i styrelsen tog mycket illa vid sig av all kritik, och det slutade 
med att Ken avgick på ett extramöte medlemsmöte, men att övriga styrelsen hade medlemmarnas 
fortsatta förtroende. Tilläggas kan att Ken idag inte har någon kontakt med förbundet.

Tilläggas ska också att Kens arbete i förbundet har varit helt till allas fulla belåtenhet, och utan Ken 
så skulle inte förbundet ha funnits i sin nuvarande form över huvud taget idag.

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 sanktionerade förbundet efter upphandling till NordicBet, som hade den överlägset 
bästa helhetslösningen i sitt anbud, där de viktigaste punkterna var:
• en tillförlitlig klient
• en attraktiv garantipott för spelarna
• en bra ekonomisk uppgörelse för förbundet

På alla dessa punkter var förbundet mycket tillfreds med avtalet, vilket gav de svenska spelarna en 
garantipott på $2 500 000 att spela om, och där vinnaren var garanterad 5 000 000 kronor, den i 
särklass största summan en vinnare i Sverige erhållit i en nätturnering. SM genomfördes i 
december, och gick som planerat. Dock var deltagarantalet en liten besvikelse.

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. 

Avtalet med NordicBet gjorde det möjligt för förbundet att heltidsanställa en person, för att 
ytterligare effektivisera kommunikationen med marknaden.

Under hösten startade förbundet upp ett stödkonto för anmälda pokerklubbar, detta i samarbete med 
flera aktörer i landet. Förbundet tog också aktiv del i planeringen i försvaret för en anmäld 
pokerklubb, och datum för rättegång är satt till i början av 2007.

Upphandling av Live-SM 2007 startades upp under senare del av året, och beslut togs att förbundet 
själva arrangerar detta event, och erbjudande om samarbete skickades i december ut till sajter på 
marknaden, och vid årsskiftet var planeringen i full gång för denna stora händelse, som av kända 
skäl inte kan hållas inom landets gränser.
I april 2007 ska arrangemanget äga rum i Tallinn.

Planer på hur förbundet ska fungera i framtiden har lagts, och mötts med en mycket positiv respons 
från spelbolagen.

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. 

Sittande styrelse vid årsskiftet var:

t.f. ordförande Peder vice ordförande/kassör Sekreterare/kanslist
Peder Månsson Anders Andersson Leif Klingemo

Ordinarie ledamöter
Anders Persson, Sami Karvonen, Torgny Heurlen, Lars Kollind

Extra ledamöter, valda vid extramötet, att sitta fram till årsmötet 2007
Mikael Norinder, Darjosh Delfi
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