
  
 NORDISKA STYRKELYFTFÖRBUNDET 
  
Protokoll vid kongress avhållet Hotell Scheele Köping, 6 september 2002.  

  
Närvarande:                     Kimmo Jouhki, Finland 
                                          Helge Laursen, Danmark 
                                          Tina Östergaard, Danmark 
                                          Tone Ingebretsen, Norge 
                                          Jan Sjöl, Norge 
                                          Willy Candemyr, Sverige 
                                          Robert Eriksson, Sverige 
                                          Johan Westerberg, GS NPF 
  
  
&secct;  1.               Ordförande Kimmo Jouhki hälsade all välkomna och öppnade mötet.  
  
&secct;  2.               Dagordningen godkändes av mötet. 
  
&secct;  3.               Till ordförande för mötet valdes Kimmo Jouhki, Finland och till sekreterare valdes 

Johan Westerberg. 
  
&secct;  4.               Föregående protokoll från extra kongress 26 januari godkändes enligt nedan: 
NORDISKA STYRKELYFTFÖRBUNDET 
  
Protokoll över extra kongress avhållet på hotell Ibis Västertorp, Stockholm 26 januari 2002.  

  
Närvarande:                     Kimmo Jouhki, Finland 
                                          Björn Bull, Sverige 
                                          Robert Eriksson, Sverige 
                                          Johan Westerberg, Danmark 
                                          Odd Einar Rindaröy, Norge 
  
  
  
&secct;  1.               Ordförande Kimmo Jouhki hälsade all välkomna och öppnade mötet.  
                       
                      Kimmo förklarade bakgrunden till nödvändigheten av att hålla detta extra möte. De togs 

nämligen en hel del beslut på kongressen i Laukka i september 2001. Inga av dessa beslut finns 
på protokoll. Därav detta extra möte. 

  
&secct;  2.               Den i förväg utskickade dagordningen genomgicks och godkändes. 
  
&secct;  3.               Till General Sekreterare (GS) i NPF valdes Johan Westerberg, Danmark för perioden 

2002-2003. 
  
&secct;  4.               Bestämmande av nya regler vad gäller tävlingar inom NPF´s regi; 
                       
                      a) Startavgifter vid Nordiska Mästerskap(NM); 
                      45€/startande lyftare för styrkelyftstävling 
                      25€/ startande lyftare för bänkpresstävling 
  
   Dessa avgifter skall betalas till arrangören av mästerskapet i samband med det tekniska mötet. 
                       
                      Diskussion fördes angående var man har rätt att förlägga NM-tävlingar. Respektive land 

anmodas kraftigt att sträva efter att lägga tävlingarna centralt vad gäller resorna.  
  
                      Ett bälte Åbo/Helsingfors-Stockholm/Göteborg-Frederikshamn/Randers(Köpenhamn)- Oslo är 
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att rekommendera som arrangörsorter. 
  
                      b) Domarböter – tas bort enligt förslaget. Men varje land rekommenderas att medtaga egna 

domare till NM. Viktigt att meddela arrangörslandet i tid om man inte gör det! 
  
                      c) Viktklasser vi NM-tävlingar  
                      Här var diskussionen i full gång och Sverige/Danmark röstade på att NPF skall följa gällande 

IPF-klasser. Finland/Norge röstade enligt det bilagda förslaget. Detta fick till följd att Kimmo 
som ordförande beslutade att viktklasserna skall följa det förslag som låg på dagordningen. Se 
nedan. 

                      Herrseniorer                         60 – 110+ 
                      Damseniorer   48 – 75+ 
                      Herrjuniorer –20                  60 – 100+ 
                      Herrjuniorer – 23                 60 – 110+ 
                      Herrveteraner 60 – 110+ 
                      Damveteraner 48 – 75+ (alla ålderklassrekord noteras enligt IPF) 
                       
                      Alla rekord skall föras enligt IPF-klasser. 
  
                      d) Ett slags bänkrekord 
                      Här var diskussionen i full gång igen och Sverige/Danmark röstade på att NPF skall följa 

gällande IPF-rekord. Finland/Norge röstade enligt det bilagda förslaget. Detta fick till följd att 
Kimmo som ordförande beslutade att det endast blir ett slags rekord i bänkpress. 

                       
                      Ett rekord i bänkpress kan sättas antingen vid styrkelyftstävling eller bänkpresstävling. 
  
                      e) Ej begränsning av antalet deltagare i klasserna. 
                      Beslutades att man får ha mer än två representanter i en klass från samma land vid NM-

tävlingar. Men maxantalet lyftare kvarstår (11 män – 10 kvinnor). 
  
                      f) NM bänkpress omfattar såväl Seniorer/Damer som Juniorer 
                      Innefattar ej Masters. 
  
§ 5.                Bestämmande av tidpunkt och plats för 2002 års mästerskap; 
                      20-21 april         NM SL herrjuniorer (20)/23)                 Frederikshavn, Danmark 
                      4 maj                  NM BP Seniorer/Damer/Juniorer           Fredriksstad, Norge* 
                      7-8 september    NM SL Seniorer/Damer                        Sverige            
   6 september Kongress NPF? 

Ständig reservarrangör Södra TK, Västertorpshallen i Stockholm! 
  
§ 6.               Ekonomiska sammanställning 2001. 

Björn Bull och Arnold Boström redovisade aktuell ekonomisk sammanställning 2001-09-01—
2002-01-26. 
  
Ingående balans per 2001-09-01             Utgående balans per 2002-01-26 
Bank(Arnold Boström)  38587:-                 Bank (Arnold Boström)  33587:- 
Kassa(Björn Bull)          17762:-                 Kassa (Björn Bull)          12940:- 
                                       56349:-                                                       46527:- 
  
Intäkter                                                      Kostnader 
                                            0:-                  Kongress 2001                   3575:- 
                                            0:-                  Medaljer                              517:- 
                                                                  Comfort Hotell                     730:- 
                                                                  Johan Westerberg              5000:- 
  
Beslutade om att öppna ett konto i Nordea(föreningskonto) för Nordiska 
Styrkelyftförbundets räkning. Mötet beslutade att Johan Westerberg(590831-8933) äger rätt 
att ensam teckna Nordiska Styrkelyftförbundet på detta konto. 
Paragrafen förklarades för omgående justerad. 
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Sverige betalade medlemsavgift till NPF med 5060 SEK till GS 
Björn Bull betalde från Kassa 12940 SEK till GS 
Norge betalade medlemsavgift med 550€ till GS 
  

                     Bestämdes att det skall användas Euro som officiell valuta inom Norden. 
  

Bestämdes att 0,20€ skall vara ersättning för resa med egen bil i NPF´s tjänst. 
  
Det skall presenteras en bokföring med budgetförslag vid kongressen varje år. 
  

§ 7.               Medlemsavgift 2002 i NPF 
Beslutades att den skall vara 550€. Den skall betalas in på NPF´s konto i januari månad varje 
år. Detta oavsett om man avser att medverka i NM eller ej. 
  

§ 8.               Övriga frågor  
                     Ändringar i stadgar skall göras av GS. En total översyn skall göras. 
  
                     Följande §§ skall ändras: 

§ 4 till föredragningslistan skall införas en punkt om beslut av resersättningens storlek 
  
§ 6 skall tillföras en punkt där President och GS tillsammans godkänner samtliga transaktioner 
under innevarande år med signaturer i bokföringen. 
  
§ 8 lägger till den punkt som säger at man har en klassfast anmälan – dvs ej kan gå upp eller 
ner från den klass man ursprungligen har anmält lyftaren. 
  
§ 9 tillägger att Seniorer o Damer NM arrangeras varje år och det samtidigt arrangeras kongress 
dagen före tävlingarna. 
Samtliga klasser skall justeras enligt mötesbeslut. 
Ändring av veteran NM så att det framgår att det ej arrangeras om VM går i Europa samma år. 
NM bänk inkluderas Senior/Damer/juniorer. 
Punkten om diplom stryks och ersätts av att rekordcertifikat skall utdelas. 
  
§10 nordiskt rekord noteras i knäböj, bänkpress, marklyft och sammanlagt. 
  
§14 Ovanstående stadgar gäller från och med 23 februari 1975 och med justeringar gjorda på 
kongressen i Bröndby, Danmark den 8 september 2000, justeringar gjorda på extrakongress i 
Västertorp, Sverige den 26 januari 2002. 
  
Övrigt under övriga frågor 
Det skall tydligandegöras hur GS kostnader skall täckas vid NM tävlingar. 
  
NPF skall upprätta en hemsida. GS tar tag i denna fråga omgående. Innehåll bl a länkar till 
rekord. GS skall sända information till de olika förbundstidningarna. 
  
Vid protokollet 

  
Johan Westerberg                  
GS NPF 
  
Kimmo Jouhki Robert Eriksson                   Odd Einar Rindaröy 
President NPF                      Sverige                                Norge 

  
  
§ 5.                Föredragande av årsberättelsen 

Johan Westerberg genom gick årsberättelsen. Och påpekade att nordiskt styrkelyft håller sig på 
en god nivå internationellt. På juniorsidan har vi framgångar på såväl VM som EM-nivå. 
Damerna hävdar sig väl internationellt och likaså herrarna. På Mastersnivå har vi också goda 
resultat. 

Page 3 of 8Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1992-09-12 i Jönköping, S...

16.2.2011mhtml:http://styrkelyftaren.com/Importerade_Filer/Protokoll_11.mht



På rekordsidan kan vi se såväl Europa- som Världsrekord i alla ålderskategorier. 
Jari Tähtinen för rekord i IPF, EPF och NPF och gör det med stor skicklighet och ett enormt 
engagemang. 
Mötet tillade att det till nästa år bör finnas ett skriftligt slutord från såväl ordförande som GS. 
Det skall även finnas ett slutord från Record Registrar. 

  
§ 6.               Ekonomiska sammanställning 2002-01-27—2002-09-06. 

Johan Westerberg redovisade följande räkenskaper från det senaste halvåret: 
  
  
  
  
EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2002-01-27--2002-09-06 

  
Ingående balans per 2002-01-27             Utgående balans per 2002-09-06 

  
Bank (Arnold Boström)        33.587:-         Bank                                    21095:65 
Kassa Björn Bull                   12940:-          Kassa Johan Westerberg      7058:00 
Kassa Johan Westerberg      5.000:-                                                      28153:65 
                                                                                                                     51527:- 

  
Intäkter                                                     Kostnader 

  
Medlemsavgifter 2002          24517:94:-     Extra Kongress  2002            6181:58 

24517,94       Adressändring                          275:- 
                                                                 Bankavgifter                             803:45:- 
                                                                 Idrottspriser                         27245:20 
                                                                 Kimmo Jouhki resor vid: 

Nmbänk+UJNM                 13386:06 
                                                                                                                                                        

                      47891:29 
  

Johan förklarade att de stora kostnaderna för Kimmo Jouhki berodde på ett tidigare felatigt 
beslut i stadgarna – där det fastställts att Presidentens allla resekostnader skulle bekostas av 
NPF till samtliga NM-tävlingar. 

  
  

§ 7.               Fastställande av ansvarfrihet för aktuell period. 

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för perioden 2002-01-26-2002-09-06 

  
§ 8.               Fastställande av årsavgift 

Johan Westerberg presenterade följande budgetförslag inför beslutandet av årsavgifter: 
                      Budget för verksamhetsåret 20020907—20030906 
  

Intäkter:                                                     Utgifter: 
Medlemsavgifter                   25000            Möten            10000 
(5*550€)                                                   Idrottspriser   10000 
                                            25000                                  20000 

  
Detta ger en buffert att köpa in nya medaljer för. Årets inköp av 300 st går snabbt åt. I snitt 
kostar varje medalj 55 SEK. 

  
Mötet beslutade att årsavgiften skulle fortsätta att vara 550€ 
  

§  9.              Fastställande av resersättning 

                 Mötet beslutade att resersättningen även i fortsättningen skall vara 0,20€/km vid resa med egen 
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bil i NPF´s regi. 

  
§ 10.              Behandling av inlämnade motioner: 
                      Mötet konstaterade att tiden var sent kommen, vi närmar oss midnatt. 
  

                 Det norska förslagen skall behandlas vidare i en arbetsgrupp bestående av de representanter 

som finns i NPF´s styrelse(Robert Eriksson, Tina Östergaard, Danmark, Tone Ingebretsen, Norge, Kalevi 

Sorsa) 

Betonades att det är oerhört viktigt att det är respektive lands styrelses åsikter som skall företrädas i 

diskussionerna. Diskussionerna skall företrädesvis skötas per e-mail. 

  

Det norska 3-punktsförslaget: 

Pkt 1. Nordiska mästerskap för veteraner arrangeras årligen tillsammans med seniornordiska 

mästerskapen.        Drogs tillbaka av Norge. 

  

Pkt 2. nordiskt mästerskap i bänkpress skall inkludera veteraner. 

                                                                                  Drogs tillbaka av Norge. 

(Här hade AK Frem, Danmark kontaktat GS om att få arrangera NM Bänk för Masters varje år. Förlsaget 

kunde ej tas upp då DSF ej hade tillställts förslaget. AK Frem uppmanas att ställa förslaget till DSF´s 

styrelse som kan komma med förslaget nästa kongress.) 

  

Pkt 3 Anti-doping 

NPF skall följa disciplinära kommittén i IPF i fråga om sanktioner mot länder med lyftare som avgett 

positiva dopingprov. 

  

Vidare skall NPF arbeta för att närma sig WADA´s utkast till WADC för antidopingarbetet i EPF/IPF och 

de nationella förbunden. 

  

Förslag till officiellt slagord i Norden för antidopingarbete; 

”Nordic Powerlifters play it clean” 
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Mötet antog Pkt 3 med till tillägget att det skall avse att; ”laget skall reduceras med lika många 

lyftare som avgett positiva prov vid internationella tävlingar”. 

  

  

Danska motionerna antogs av mötet enligt nedan: 

1.      1.      Alla förslag till NPF kongressen skall insändas till styrelsen(GS) senast nittio(90) dagar 
före kongressen och skall vara de nationella förbunden tillhanda senast fyrtiofem(45) dagar 
före kongressen. Alla för utom Norge 

2.      2.      Nedsättelse/avskaffning av startavgifterna till Nordiska Mästerskap. 

                                       Mötet beslutade att avgifterna skall vara enligt nedan: 

                                       200€/lag i styrkelyft (10 damer/11 herrar) 

                                       140€/lag i bänkpress (10 damer/11 herrar) 

3.      3.      Viktklasser skall följa IPF´s regler. 

Mötet beslutade att NPF skall följa IPF´s regler vad det gäller viktklasser. 

Finland emot. Vi skall också jobba för ett gemensamt förslag till IPF/EPF(se 

punkten med de Norska förslagen). 

  

§ 11.              Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap: 

                      NM junior                           12-13 april 2003                  Sverige 

                      NM Masters                                           26-27 april 2003                  Danmark 

                     NM Bänk                            3 maj 2003                          Finland (Här hade Island kommit med 

ett bud. Budet i sig ser mycket bra ut. Mötesdeltagarna uppskattade ansökningen. Men mötets 

mening var att Island bör ha ett mer aktivt deltagande i de Nordiska Mästerskapen innan man 

kan komma med önskemål om att arrangera mästerskap på Island.) 

                     NM Senior/Damer             6-7 september 2003            Norge 

                     Kongress NPF                    5 september 2003                Norge 

                     NM bänk                            maj 2004                             Sverige, Malmö 

  

§ 12.             Val av president 

                 Då Kimmo Jouhki meddelat att han inte hade för avsikt att kandidera för en ny period som 
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president uppstod tt problem. GS har under en längre tid försökt få olika personer att ställa upp – men 

utan attj lyckats hitta en kandidat. Efter diskussion så meddelar Willy Candemyr, Sverige att han ställer 

upp för” ett år som ett slags fyllnadsval”. 

Mötet valde enhälligt Willy Candemyr till president för ett år. 

  

Fastställande av övriga poster: 

GS Johan Westerberg 

Danmark:  Tina Östergaard 

Finland:     Meddelas senare 

Island:       Olafur Sigurgeirsson 

Norge:       Tone Ingebretsen 

Sverige:     Robert Eriksson 

  

§ 13.              Stadgeändringar: 

                      § 3. Ändras enligt det danska förslaget. 

                       

                      § 9. Allt som idag står som veteran ändras till Master. 

                 Viktklasserna ändras tillbaka till det som gällde före extra kongressen i Västertorp 26 januari 

2002. 

Fullt lag vid Nordiska Mästerskap är 10 damer/ålderskategori och 11 herrar/ålderskategori. Samtliga 

räknas i lagtävlingen. 

Det är tillåtet med sponsorlogo på tävlingsutrustningen i samband med Nordiska Mästerskap. Logon skall 

följa IPF´s bestämmelser. 

  

                 § 11. Ändras till att lyda: Presidentens och generalsekreterarens rese- och logikostnader i 

samband med Kongressen vid Nordiska Mästerskap Senior/Damer betalas av NPF 
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§ 14.              Mötet avslutades 00.40. 

  

                      Vid protokollet                     Ordförande 

  

  

                      Johan Westerberg                Kimmo Jouhki 

  

  

                      Willy Candemyr                   Robert Eriksson 

  

                      Tina Östergaard                   Tone Ingebretsen 
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