
NORDISKA STYRKELYFTFÖRBUNDET  
  
Protokoll vid kongress avhållet Fjordhotellet Sande, 5 september 2003.  

  
Närvarande:                     Kimmo Jouhki, Finland 
                                          Carsten Christensen, Danmark 
                                          Tina Östergaard, Danmark 
                                          Tone Ingebretsen, Norge 
                                          Jan Sjöl, Norge 
                                          Robert Eriksson, Sverige 
                                          Johnny Wiklund, Sverige 
                                          Johan Westerberg, GS NPF 
  
  
&secct;  1.               GS Johan Westerberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
                      Johan informerade kongressdeltagarna om att Ordförande Willy Candemyr inte kunde 

medverka på grund av sjukdom.  
  
&secct;  2.               Dagordningen godkändes av mötet. 
  
&secct;  3.               Till ordförande för mötet valdes Robert Eriksson, Sverige och till sekreterare 

valdes Johan Westerberg. 
  
&secct;  4.               Föregående protokoll från kongress 6 september 2002 godkändes enligt bilaga 1. 
                      Mötestiden för kongressen diskuterades. Det är olyckligt att kongressen alltid ligger så 

sent. Vore bättre om mötet skulle kunna starta efter lunchtid. 
                      En alternativ lösning skulle kunna vara att vi i samband med JNM har ett styrelsemöte 

för att förbereda kongressen. 
  
§ 5.                Föredragande av årsberättelsen 

Johan Westerberg genom gick årsberättelsen(se bilaga 2). Och påminde om att nordiskt 
styrkelyft håller sig på en god nivå internationellt.  
  
Det påpekades särskilt av GS och Recordregistrar Jari Tähtinen att vi har ett vikande 
intresse i Norden på såväl junior som damsidan. Här krävs krafttag och nytänkande i 
samtliga nationer. Ett led i detta är bättre organiserade tävlingar – att bjuda publiken på 
kvalitet. 
  
Poängterades att vi nordiska länder skall sträva efter att ha ett stort internationellt 
mästerskap varje år. Om vi inte har det har vi inte heller rätt att klaga på andra 
arrangörer för att dessa är för dyra. 
  
Nordiska länderna fortsätter att vara påtryckningsfaktorer internationellt. 
  
Ett viktigt beslut förra året var att Sverige, Norge och Danmark gick in och betalade 
Marathons avgifter för ett sista år med deras dräkter. 
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§ 6.               Ekonomiska sammanställning 2002-09-06—2003-06-30. 

Johan Westerberg redovisade följande räkenskaper från senaste året: 
  
  
EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2002-09-06—2003-06-30 

  
Ingående balans per 2002-09-06             Utgående balans per 2003-06-30 

  
Bank Nordea                        21095:65:-     Bank Nordea                       29451:52 
Kassa Johan Westerberg      7058:00:-       Kassa Johan Westerberg      3737:28 
                                            28153:65                                                   33188:80 

  
Intäkter                                                     Kostnader 

  
Medlemsavgifter 2003          20131:00:-     Bankavgifter                           1330:00 
Ränta                                         63:32       Idrottspriser                           4599:00 
                                            20194:32       Rekorddiplom+ GS tfn           2629:45 
                                                                 Resa Kimmo Jouhki               2951:72 

Webmaster                              439:00 
Skärapparat                             725:00 
GS resa NM masters               

575:00                                                   15159:00 
  
  
§ 7.               Fastställande av ansvarfrihet för aktuell period. 

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för perioden 2002-09-06—2003-06-30 

  

§ 8.               Fastställande av årsavgift 
Johan Westerberg presenterade följande budgetförslag inför beslutandet av årsavgifter: 

  
                      Budget för verksamhetsåret 20020907—20030906 

Intäkter:                                                   Utgifter:  
Medlemsavgifter                   21000            Adm              5000 
(4*550+1*140€)                 …….             Idrottspriser   12000 
                                            21000            Övrigt            4000 
                                                                                       21000 

  
Detta ger en buffert att köpa in nya medaljer för. Det ger utrymme för att ersätta Jari 
Tähtinen med 15€/månad för hans arbete med resultat och rekorduppgifter. 

  
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 bil i NPF´s regi. 

  
§ 10.              Behandling av inlämnade motioner: 
                      Finlands motion om domarböter i samband med NM-tävlingar: 

Mötet beslutade efter lång diskussion om att följande skulle gälla efter mötet: 
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Om nationen har minst tre(3) deltagare i NM skall de ha minst en(1) domare med sig, annars skall denna nation bötfällas med 250€ direkt till den 
arrangerande nationen. 

Värdnationen skall alltid ställa upp med minst två(2) domare vid NM-tävlingar. 
Danmark och Finland samordnade sina krafter här. Och lyckades övertyga övriga 
nationer om att detta skall gälla. 
  

Danmarks och Sveriges motioner om domarbehörighet för att kunna döma Nordiska rekord. 

Förslaget gick ut på att det skall krävas IT-domarbehörighet för att kunna döma Nordiska Rekord. 

Lång diskussion om för och nackdelar med motionärernas krav på IT-behörighet.  

-          - Samtliga deltagare menade att det är självklart att NM-tävlingar skall dömas av IT-domare. 
-          - Däremot så var det stor diskussion om nödvändigheten om att kräva IT-domare för att rekord slagna utanför NM-

tävlingar. 
-          - GS och Rekordregistrator är helt klart emot detta. Motivering till detta är att många nationsrekord kommer att 

vara högre än Nordiska Rekorden. Detta pga av för få IT-domare i de olika nationerna. Svårt att få IT-domare till 
samtliga tävlingar. 

-          - Finland var emot förslaget. 
-          - Norge i princip för förslaget, men menade att i nuläget så har man i Norge inte tillräckligt med IT-domare för att 

säga ja till förslaget. 
-          - Danmark och Sveriges representanter är för förslaget. 
-          - Det blir omröstning och 2 för – 2 emot och ordförande Robert Ericssons röst får fälla utslaget 
-          - Nordiska rekord får endast dömas av IT-domare blir så beslutet. 

                       

  

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

                      NM junior                           17 - 18 april 2004                Sverige 

                     NM Bänk                            8 maj 2004                          Sverige, Malmö 

                     NM Senior/Damer             11-12 september 2004        Danmark 

                     Kongress NPF                    10 september 2004              Danmark 

  

                     Beslutades att framtida mästerskap skall ligga enligt av GS framtagen turordning 

(bilaga 3). Om någon nation vill skifta mästerskap skall detta administreras mellan 

respektive nation och meddelas GS så snart bytet har skett. 

  

§ 12.             Val av president 

Willy Candemyr, Sverige hade avböjt vidare kandidatur. 

Förslag hade inkommit från Danmark på Carsten Christensen som ny president. 

  

Mötet valde enhälligt Carsten Christensen till president för ett år. 
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Fastställande av övriga poster: 

GS:                                            Johan Westerberg, Sverige 

Danmark:                                   Tina Östergaard 

Finland:                                      Kimmo Jouhki 

Island:                                        Olafur Sigurgeirsson 

Norge:                                       Tone Ingebretsen 

Sverige:                                     Robert Eriksson 

  

Adjungerade i styrelsen 

Recordregistrar:                         Jari Tähtinen, Finland 

Webmaster:                               Helena Göransdotter, Sverige 

  

§ 13.              Övriga frågor  

  

                      Stadgeändringar (se nya stadgar bilaga 4): 

                 Finlands förslag om ändring av punkt 8 på dagordningen vid Styrelsemötet antogs. 

Lyder numera: 

§ 4 pkt 8 

Fastställande av årsavgift+startavgifter bänkpress och marklyft. 

Däremot avslogs Finlands förslag om förändring av startavgifternas storlek. 

  

§ 5 

lades till , udda år. Samt 
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Adjungerade i styrelsen är Rekordregistrator och Webmaster. Bägge dess poster utses 

jämna år. 

Den nya styrelsen träder i kraft först måndagen efter avslutad kongress. 

  

§ 6 Ändrades till att lyda: 

Uppgifter för president, generalsekreterare, Rekordregistrator och Webmaster i NPF: 

  

Alla ekonomiska händelser under året godkänns och signeras i samband med kongressen av 

president och generalsekreterare; 

Sköta korrespondens länderna emellan; 

Föra kassabok; 

Förvara alla handlingar;  

Föra löpande noteringar om utmärkelser; 

Upprätta årsberättelse samt ekonomisk berättelse. 

NPF´s webbsida skall hållas kontinuerligt uppdaterad. 

Upprätta lista över gällande rekord vid varje tillf älle det sker förändring och lägga dessa 

listor på Internet. 

  

§ 7 

Tillägg enligt nedan: 

Startavgifter i samband med mästerskapstävling avser samtliga lyftare per nation oavsett 

åldersklasser  och kön. 

  

§ 8 

Tillägg enligt nedan: 
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Anmälan skall vara NPF´s GS i handen senaast tre(3) veckor före tävlingsdagen. Tre(3) 

veckor före tävlingsdagen läggs aktuella startlistor ut på NPF´s officiella hemsida. 

Arrangerande land måste ej mindre än tre(3) veckor men ej mer än fyra(4) veckor före 

tävlingsdagen erhålla… 

  

Betalning av startavgift(gäller för samtliga nationens anmälda lyftare oavsett åldersklass 

och kön) till Nordiska mästerskap skall till Nordiska Styrkelyftförbundets konto i samband 

med anmälningen till tävlingen(dvs. senast tre(3) veckor före aktuellt tävlingsdatum). GS är 

ansvarig för att arrangören får startavgifterna senast i samband med tekniska mötet inför 

tävlingen. 

  

Startavgifterna är;  

(Se senaste kongressprotokoll)/nation i styrkelyft(max 10 damer/11 herrar/ålderskategori) 

  

Startavgifterna är;  

(Se senaste kongressprotokoll)/nation i bänkpress(max 10 damer/11 herrar/ålderskategori) 

  

Ålders- och… 

  

Lyftare kan endast tävla en gång per mästerskap. 

  

§ 9 

Viktklasserna ändrades till att gälla enligt nedan i samtliga åldersklasser i samband med 

Nordiska Mästerskap. 

Herrar: -60, 67½, 75, 82½, 90, 100, 110, 125, +125 

Damer: -48, 52, 56, 60, 67½, 75, +75 
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Angående lagtävling vid Nordiska mästerskap; 

(krävs dock minst 3 deltagare för att räknas som lag i lagtävlingen). 

  

Bäste nation skall utses i respektive tävling och samtliga deltagare skall räknas (krävs dock 

minst 3 deltagare för att räknas som lag i lagtävlingen). Även andra och tredje nation skall 

koras. 

  

Detta leder till att det kommer att koras följande bästa nationer: 

Junior – Bänkpress samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 

Junior – Styrkelyft samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 

Damer – Bänkpress 

Damer – Styrkelyft 

Herrar – Bänkpress 

Herrar – Styrkelyft  

Damer Veteran samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 

Herrar Veteran samtliga åldersklasser räknas i lagtävlingen, samtliga lyftare 

  

Bäste lyftare utses enligt Mästarnas Mästare (bäste segraren på Wilks-poäng) 

Vid Herr/Dam NM Styrkelyft och Bänkpress oavsett viktklass (1 st/kön) 

Vid Junior Styrkelyft och Bänkpress (1 st/åldersklass) 

Vid Damer Veteran (1 st) 

Vid Herrar Veteran (1 st) 

(här krävdes Ordförandeutslag då rösterna låg 2-2 mellan vinnande förslaget ovan och att det 

skulle gälla poäng oavsett om man segrade eller ej i klassen) 
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§ 11 

Tillägg enligt nedan: 

Rekordregistrator och Webmaster skall erhålla faktisk ersättning för expenser som krävs 

för att fullgöra deras funktioner.  

  

§ 12 

Tillägg enligt nedan: 

Justeringar av dessa stadgar kan endast ske udda år. 

  

§ 14 

Tillägg enligt nedan: 

§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §12 och §14 justerade enligt kongressbeslut september 2003 

  

Startavgifter  

Startavgifter Bänkpress 140€ per nation vid NM 

Startavgifter Styrkelyft 200€ per nation vid NM 

  

Kostnader för dopningstester 

Kostnader för dopingkontroller i samband med Nordiska Mästerskap belastas ej av NPF. Om 

respektive lands AntiDopningsorganisation kommer och testar i samband med NM-tävlingar är vi 

väldigt glada. Information skall ges av respektive arrangör/Förbund. 

Viktigt att ha ett aktuellt telefonnummer om vi skall beställa ”akuttest” vid Europa- eller 

Världsrekord. Ett sådant test skall bekostas av den rekordslagande lyftarens nation. 
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Anmälningsrutiner:  

En skärpning vad det gäller att ange födelseår och bästa resultat senaste 12 månaderna vid 

anmälningar till NM-tävlingar. 

  

§ 14.              Mötet avslutades tidigt 6 september 2003. 

  

                      Vid protokollet                     Ordförande 

  

                      Johan Westerberg                Robert Eriksson 

  

                      Kimmo Jouhki                      Carsten Christensen 

  

                      Tina Östergaard                   Tone Ingebretsen 
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