
Referat Årsmøte Norsk Pokerforbund 
Citywest Hotel, Dublin 
22.03.2018 
Møtestart 12:00 
ca 60 deltagere 
 
1. Konstituering av årsmøtet 

President ønsker velkommen og innstiller på Kjartan Lindøe som ordstyrer og referent 
Det velges to protokollsignatører; Anders Marstrander og Pål Hegg 

 
2. Styrets årsmelding 
 President Sigurd Eskeland innleder 
 Spørsmål fra salen 
 Årsmeldingen tas til etterretning. 
 
3. Sted for årsmøtet 2019 

President Sigurd Eskeland innleder  
Spørsmål fra salen 
Forslag til vedtak: Årsmøtet 2019 legges til NM-arrangementet i Norge i August/september 
Vedtak: Vedtatt 

 
4. Vedtektsendringer 

Forslag 1 fra Leif Eddy Iversen: Endre §8 Fra dagens tekst i andre avsnitt: 
 Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

Foreslås endret til: 
Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Ingen har mer enn én stemme, men stemmegivning kan også skje med skriflig 
fullmakt på årsmøtet, eller ved å sende sin stemme på en e-post til styret, senest 
2 dager før årsmøtet. 

Styrets innstilling er at endringen ikke vedtas. 
Spørsmål fra salen og debatt 
Utfall: Forslaget trekkes fra forslagstiller. 

 
Forslag 2 fra Kjartan Lindøe: Endre §16 fra dagens tekst: 

 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene. Forslag til endring av vedtekter må leveres til styret senest to dager 
før årsmøtet, stiftelsesmøtet er unntatt denne regelen. 
Foreslås endret til: 

  Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte 
stemmene. Forslag til endring av vedtekter må leveres til styret senest tre uker 

før årsmøtet 
Styrets innstilling er at endringen vedtas. 
Spørsmål fra salen og debatt  
Utfall: Endringen vedtas 

 
5. Regnskap 



President Sigurd Eskeland innleder, Torstein Iversen har fungert som internrevisor 
Spørsmål og svar fra salen 
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes og styret innvilges ansvarsfritak 
Vedtak: forslaget vedtatt 

 
6. Budsjett 

President Sigurd Eskeland innleder. 
Spørsmål og svar fra salen 
Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas 
Vedtak: forslaget vedtas 

 
7. Kontingent 

President Sigurd Eskeland innleder.  
Kommentarer fra salen er at man kan vurdere støttemedlemsskap. 
 
Forslag til vedtak: Kontingenten settes til 249 kr for 2018 og 2019. Årsmøtet gir styret 

fullmakt til å heve kontingenten dersom presidentvervet økes til 100% stilling. 
 

Vedtak:  
 
8. Styrevalg 

Valgkomiteen har i år bestått av: 
Kjartan Lindøe (leder), Kjetil Flåten og Monica Eilertsen Vaka. 

Valgkomiteens innstilling er: 
President: Sigurd Eskeland Styreplass (to år): Tarjei Forus 
Styreplass (to år): Odd-Einar Pedersen Svinøy 
1. Vara (ett år): Tobias Leknes 
2. Vara (ett år): Karin Bruteig 

 
 
Valg: President: Sigurd Eskeland Styreplass (to år): Tarjei Forus 

Styreplass (to år): Odd-Einar Pedersen Svinøy 
1. Vara (ett år): Tobias Leknes 
2. Vara (ett år): Karin Bruteig 

 
 
Møtet heves kl 13 
 
 
Protokoll signert av: 
 
 
 
 
 
Anders Marstrander Pål Hegge

 
22.03.2018, kl 1305 22.03.2018 kl 1305 
(sign.) (sign.) 


