
  

 
  
  
Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftförbundets (N PF) kongress  
2000-09-08 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndb y, Danmark.  
  
  
Närvarande kongressdeltagare:  
  
Danmark         Lone H. Rasmussen              Morten Sørig     
  
Finland           Janne Torvanen                     Kimmo Jouhki   
  
Norge             Nils-Petter Knudsen               Egil Kroknes 
  
Sverige           Willy Candemyr                     Arnold Boström           Björn Bull 
  
  
  
  
§ 1  Kongressen öppnas  

  
NPFs president Willy Candemyr hälsade de närvarande representanterna välkomna till årets  
ordinarie kongress. 
  
  
§ 2  Godkännande av dagordning  
  
Dagordningen godkändes med den ändringen att som § 8 insätta "Ändring av stadgar". 
  
  
§ 3  Val av ordförande och sekreterare för kongress en 
  
Till ordförande valdes Willy Candemyr och till sekreterare valdes Björn Bull. 
  
  
§ 4  Godkännande av föregående protokoll  
  
Kongressprotokoll från1998-09-11 lades med godkännande till handlingarna med tillägget att genomföra § 8.1 
"Tillskriva de baltiska länderna och Island för att efterhöra deras intresse av medlemskap och aktivt 
deltagande i våra nordiska mästerskap". 
  
  
§ 5  Föredragande av årsberättelsen  
  
Årsberättelsen genomgicks och lades med godkännande till handlingarna. 
  
  
§ 6  Föredragande av den ekonomiska berättelsen  
  
Ekonomiska berättelsen presenterades av Arnold Boström och lades med godkännande till handlingarna. 
  
  
§ 7  Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen  
  
Kongressen beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för genomförd verksamhetsperiod. 
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§ 8  Ändring av stadgar  
  
Beslöts enhälligt att göra följande ändringar och tillägg: 
Ny textlydelse i § 2: NPF skall iaktta det internationella styrkelyftförbundets (IPF) stadgar och  
regler, men kan besluta om egna regler för NM att gälla från 2001-01-01. 
  
Ny textlydelse i § 5: NPFs styrelse väljs för två (2) år i samband med senior-NM. I styrelsen skall  
ingå en president och en generalsekreterare och dessa kan omväljas i högst tre (3) perioder. 
  
I övrigt skall en representant från varje övrigt land finnas i styrelsen och respektive nationellt  
förbund utser sin representant. 
  
  
§ 9  Val av styrelse  
  
Både presidenten Willy Candemyr och generalsekreteraren Georg Boström har begärt att få  
lämna sina poster efter 23 års verksamhet inom NPF. 
  
Till ny president för en tid av två (2) år valdes Lone H. Rasmussen, Danmark och till ny general-sekreterare 
på en tid av två (2) år valdes Björn Bull, Sverige. 
  
Finland representeras av Kimmo Jouhki och Norge representeras av Odd Einar Rindarøy. 
  
  
§ 10  Behandling av inlämnade motioner  
  
Förelåg inga motioner att behandla. 
  
  
§ 11  Bestämning av årsavgift  
  
Årsavgiften förblir oförändrat SEK femtusen (5.000:-) kronor och Arnold Boström meddelade att  
Finland betalt för år 2000.      
  
  
§ 12  Bestämmande av tidpunkt och plats för kommand e  
         års mästerskap och kongresser  
  
  

  
  

2001 Gren  Kategori  Land  Stad  
April         
21 - 22 SL Ungdom/Junior Norge   
28 - 29 SL Veteran Sverige   
Maj         
05 - 06 Bänk Senior/Dam Danmark   
Augusti         
30   Kongress Finland   
Sept         
01  SL Dam Finland   
          
2002         
April         
  SL Ungdom/Junior     
Maj         
  Bänk Senior/Dam     
Sept         
06   Kongress Sverige   
07 - 08 SL Senior Sverige   
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§ 13  Övriga frågor  
  
Beslöts enhälligt 
a)  att  samtliga domare vid NM måste vara internationella; 
b)  att  inrätta en teknisk kommitté (TK);  
c)  att  man skall tävla i den klass man är anmäld; 
d)  att  kongressen skall äga rum varje år i samband med Senior-NM och Dam-NM; 
e)  att  ungdom och junior tävlar i klasserna 52 - +110 kg och att bästa nation utses 
           genom placeringspoäng; 
f)   att  NPFs tävlingskalender sammanställs ett (1) år i förväg och samordnas med  
           IPFs/EPFs kalender; 
g)  att  NPFs styrelse får i uppdrag att göra förändringar i tävlingskalendern om så behövs. 
    
  
§ 14  Avslutning  
  
Den avgående presidenten Willy Candemyr avtackades med en mycket lång och hjärtlig  
applåd och till den avgående generalsekreteraren Georg Boström ett stort tack för nedlagt  
arbete som får framföras till honom av Arnold Boström. 
  
  
  
  
  
  
Vid protokollet 
  
  
  
Björn Bull 
Kongressekreterare 
  
  
  
  
  
  
Justeras 
  
  
  
Willy Candemyr 
Kongressordförande 
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