
Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets (NPF) kongress 1998-09-11 i Ylitorneo, Finland. 
  
Närvarande:     Danmark: Klaus Broström, Helge Laursen  
                        Finland: Kalevi Oksanen, Arto Heikka, Tero Hyttinen, Eugen Parviainen 
                        Norge: Morten Novum 
                        Sverige: Willy Candemyr, Georg Boström 
  
§1     NPF:s president Willy Candmyr hälsade de närvarande representanterna välkomna till årets 

ordinarie kongress. 
  
§2     Dagordningen godkändes i befintligt skick. 
  
§3     Till ordförande respektive sekreterare för kongressen valdes Willy Candmyr och Georg 

Boström 
  
§4     Genomgång av kongressprotokoll 1996-09-06 samt sammanträdesprotokoll 1997-09-06 vilka 

båda lades till handlingarna med ett godkännande. 
  
§5     Genomgång av presenterad verksamhetsberättelse 1997—1998 vilken lades till handlingarna 

med ett godkännande. 
  
§6     Georg Boström presenterar muntligen aktuell ekonomisk ställning; skriftlig ekonomisk 

berättelse 1997—1998  tillställes NPF:s styrelse under hösten beroende på kommande beslut 
vad avser årsavgifter. 

  
§7     Kongressen beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för genomförd verksamhetsperiod. 
  
§8     Behandling av inkomna motioner: 
          
         :1      Diskussion om de baltiska ländernas och Islands deltagande i NPF. Kongressen beslutade 

i enlighet med Danmarks förslag om att tillskriva berörda nationer och efterhöra deras 
eventuella framtida intresse av medlemskap och NPF:s krav på aktivt deltagande i våra 
nordiska mästerskap. Georg Boström fick i uppdrag att handlägga detta ärende. 

  
         :2      Avgifter till NPF diskuterades. 

Kongressen beslutade enhälligt att årsavgiften till nPF från och med 1999 blir 5.000:- 
(svenska kronor). 

  
         :3      Tävlingsverksamheten: 

Olika förslag om viktklassförändringar, lagsammansättningar, bänkpressutveckling 
diskuterades och kongressen kom fram till följande beslut/rekommendationer: 
a)      a)  ungdomsåldern höjes från och med 1999-01-01 till 20 år inom NPF:s omårde 
b)      b) ungdom tävlar fortfarande enligt koefficient i en lag-tävling, juniorer klassvis 
c)      c)  masters avgöres vart annat år på senior-NM helgen (2:a helgen i september) 
d)      d) eventuella viktklassförändringar avvaktas med till efter IPF:s kommande kongress 
e)      e)  beslutas att samtliga deltagare räknas i lagtävlingen 
f)         f)    beslutas att samtliga nationer skall pröva att hemma genomföra en utvidgad 

bänkpresscup med 5-6 lyft och att utvärdering sker till 1999 års NPF träff vid Dam-
NM i Norge 

  
   :4   Klaus Broström framför synpunkter på framtida dopingpolicy internationellt behöves av ”out 

of competition”-tester är mycket stort och viktigt att ”dopingpatruller” kan sänas ut under 
uppbyggnadsperioder. Kongressen beslutar att stödja Australiens kommande förslag om 
eventuella dopingböter. 
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§9     Enligt tidigare beslut blir årsavgiften till NPF 5.000:- (svenska kronor). 
  
§10   Kommande mästerskap: 
         Damer: 1999-04-09 i Norge 
         Ungdom/Juniorer: 1999-04-17—18 i Norge 
         Ungdom/Juniroer: 2000-04-15—16 i Finland 
         Bänkpress damer/herrar seniorer: 1999-05-08 i Finland, 2000-05-06 i Norge 
         Veteraner: 1999-09-11—12 i Danmark 
         Seniorer: 2000-09-09—10 i Danmark 
  
§11   Val av NPF-styrelse: för en period av två år till och med år 2000. 
         Till president omvaldes Willy Candemyr med acklamation 
         Till generalsekreterare omvaldes Georg Boström 
         Till representant från Danmark omvaldes Klaus Broström 
         Till representant från Norge omvaldes Odd Einar Rindarböj 
         Till representant från Finland valdes Kalevi Oksanen 
  
§12   Övriga frågor. 
                  :1 Morten Novum presenterar Norges förslag om avgift när man inte har domare med sig 

till en NM-tävling. Kongressen beslutar att en avgift till arrangörslandet om 2.000:- 
(svenska kronor) skall  betalas om man inte ställer upp med egen domare. Avgiften 
avser att täcka de extra kostnader som drabbar arrangören och i och  med att en extra 
domare måste inkallas. 

  
§13   NPF:s president Willy Candemyr tackade de närvarande för värdefulla synpunkter och 

arrangörerna för gemytlig och trivsam inramning kring kongressen. 
  
Vid protokollet 
Georg Boström 
Kongressekreterare 
  
Justeras 
Willy Candemyr 
Kongressordförande 
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