
Protokoll fört vid styrelsemöte med NPF´s styrelse fredag den 8 september 20.00 
Sportshöjskolen, Aalborg. 
  
Närvarande: Tina Östergaard, Danmark, Tomas Kierstein, Danmark, Alexander Grenehed, Sverige, 
Morten Novum, Norge, Kimmo Jokinen, Finland, Helena Göransdotter, webmaster/RR, Johan 
Westerberg GS. 

  
1. Presidenten öppnar kongressen. 

1. Tina öppnade mötet och lämnade över ansvaret till Johan. I samband med öppnandet 
avhölls en tyst minut för Islands avlidne representant  NPF; Olafur Sigurgeirsson.  

2. Godkännande av dagordning. 
1. Dagordningen godkändes av mötet  

  
3. Val av ordförande och sekreterare för kongressen. 

1. Johan valdes till ordförande tillika sekreterare  
  

4. Godkännande av föregående protokoll. 
1. Föregående protokoll godkändes av styrelsen  

  
5. Föredragande av årsberättelsen. 

1. Genomgicks av Johan utan anmärkningar.  
6. Föredragande av ekonomiska berättelsen. 

1. Morten påpekade att det skulle justeras i balansräkningen innan man kunde godkänna 
den ekonomiska berättelsen. Johan tog på sig att rätta felen och skicka ut nya uppgifter.  

  
7. Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen. 

1. Avvaktas till Johan har lämnat rättade uppgifter.  
  

8. Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft  
a)550€ beslutades som årsavgift till NPF för 2007 

   b)Startavgift Bänkpress 300€ per nation eller 35€ per lyftare upp till 8 lyftare. 
Startavgift Styrkelyft 400€ per nation eller 45€ per lyftare upp till 8 lyftare. 
Beslutades att dessa startavgifter skall gälla. 
  

9. Fastställande av reseersättning        0,20€/km 
1. Beslutades att bibehålla samma ersättningsnivå.  

  
10. Behandling av inlämnade motioner  

De beslut som togs kommer här nedan: 
  
§ 8. 
Preliminär anmälan skall skickas till GS 2 månader innan mästerskapet. Definitiv anmälan 
senast 21 dagar före tävlingen. 
  
§ 9. 
Nordiska Mästerskap (SL och BP) för seniorer och damer arrangeras jämna år under första 
hälften av september månad. Tävlingen skall i första hand arrangeras över 2 dagar. Vid stort 
antal deltagare arrangeras över tre dagar. Samtidigt med NM S/D arrangeras styrelsemötet i 
NPF. 
Herrar tävlar i IPF´s 11 viktklasser 
Damer tävlar i IPF´s 10 viktklasser 
  
Nordiska Mästerskap (SL) för Ungdom (14-18) och Juniorer (19-23) arrangeras under 
fredag-lördag mitten av april varje år. (Minst 3 veckor före Junior-VM´s final nominations) 
Herrar tävlar i IPF´s 11 viktklasser 
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Damer tävlar i IPF´s 10 viktklasser 
  
Nordiska Mästerskap för veteraner arrangeras ej av NPF. Om någon nation önskar att 
arrangera en sådan tävling är det upp till denna nation att stå för alla kostnader kring 
arrangemanget. 
  
§10. 
En förändring togs i och med att förra årets beslut om dopingtester vid nationella mästerskap 
ej givit den önskade effekten. Paragraf 10 skall nu lyda; 
  
Nordiska rekord noteras i knäböj, bänkpress, marklyft och sammanlagt. 
Tangering av rekord noteras ej. 
Nordiska rekord skall dömas av domare med Internationell kategori minst II. 
(Undantag: Nordiska rekord slagna i samband med Nationella Mästerskapstävlingar 
(Svenska, Danska, Finska, Norska respektive Isländska) för respektive ålderskategori kan slå 
rekord med domare 1 kategori över lägsta nationella behörighet om det samtidigt finns en 
jury bestående av Internationella domar som säkrar kvaliteten på bedömningen.) 
Rekordanmälan skall vara NPF´s rekord registrar senast en (1) vecka efter rekordslagningen. 
Lyftarens invägningsvikt gäller vi rekordslagningen. 
Nordiska rekord behöver ej vara dopingtestade. 
  
Domare vid Nordiska Mästerskap skall tillsättas enligt följande: 
Seniorer/Damer SL+BP 
Arrangerande nation skall ha 3 IT-domare, Föregående arrangör 2 IT-domare övriga nationer 
1 IT-domare. 
Ungdom/Junior damer/herrar SL 
Arrangerande nation skall ha 3 IT-domare, övriga nationer 1 IT-domare. 
  

  
11.Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap och kongress. 
2007        NM U/J 20-21/4 Sverige 
                                       
2008                2008                NM U/J 18-19/4 Norge 
                Senior Damer SL+ NM Bänk 29-30/8 Finland 
  
12.Val av styrelse (se § 5).  

1. President tidigare Tina Östergaard, Danmark Valdes enhälligt  
2. Recordregistrar tidigare Helena Göransdotter, Sverige Valdes enhälligt  
3. Web-master tidigare Helena Göransdotter, Sverige Valdes enhälligt  

13.Övriga frågor.  
                Diskutterades om hur lösa websidan. Den svenska sidan lägger in definitivt olämplig 
reklam vid sidan av NPF´s policy och utan att NPF kan påverka detta. 

  
  

 

Page 2 of 2Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1992-09-12 i Jönköping, S...

16.2.2011mhtml:http://styrkelyftaren.com/Importerade_Filer/Protokoll_16.mht


