
Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1993-09-11 i Brumunddal, Norge. 
  
Deltagande nationer: Norge, Danmark, Finland och Sverige. 
  
§1     Willy Candemyr öppnade kongressen och hälsade alla välkomna.  
  
§2     Kongressen godkände dagordningen. 
  
§3     Willy Candemyr valdes till ordförande och undertecknad till sekreterare för mötet.  
  
§4     Föregående protokoll genomgicks och godkändes.  
  
§5     Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.  
  
§6     Den ekonomiska berättelsen föredrogs kongressen.  
  
§7     Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
  
§8     Motioner: 
          
         :1      Förslag att bara kategori internationella domare skall döma på NM-tävlingar, godkändes.  
  
         :2      Förslag om NM i bänkpress: godkändes för kategori herr och dam. 
  
         :3      Beslutades att varje nation skall betala 100:- (svenska kronor) per deltagare som hjälp till 

kostnad av kamratmåltid.  
  
:4      Det finns skivstänger som inte passar mellan hål i vikterna och stångens diameter. 

Kontrollera detta! 
          
:5      Bedömning av domarinsatser, beslöts att en jury, inte en ensam person ska göra detta. 
  
         :6      Sverige – Finland – Danmark – Norge ska ställa upp med fulla lag på NM herrar. 
                  Finland – Norge – Sverige ska ställa upp med fulla lag vid NM-damer! 
                  Alla nationer måste ha med minst en internationell domare på NM-tävlingar.  
  
         :7      Ungdoms-NM: varje nation får ställa upp med max 6 deltagare varav 5 räknas i en 

lagtävlingen. 
                  Tävlingen ska arrangeras tillsammans med junior-NM. 
          
         :8      Kostnaden för mat och logi för Generalsekreterare och President ska i fortsättningen 

finansieras via NM-nationernas årsavgifter. Detta gäller enbart senior NM. 
  
§9     Årsavgiften fastställdes till 1000:-  (svenska kronor). 
  
§10   Kommande mästerskap 1994: 
         Damer: 1994-08-27 i Sverige 
         Ungdom/Juniorer: 1994-04-23—24 i Norge 
         Bänkpress herr och dam: 1994-10-29 i Drammen, Norge 
         Seniorer: 1994-09-10—11 i Björneborg, Finland 
  
§11   Val av NPF-styrelse:  
         President: Willy Candemyr  
         Generalsekreterare: Georg Boström 
         Ledamöter:       Danmark: Klaus Broström 
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                                 Finland: Johan Westerberg 
                                 Norge: Nils P Knudsen 

Övriga nordiska medlemsländer: Island, Estland, Lettland och Litauen saknar 
ledamöter i NPF styrelsen.                   

    
§12   Övriga frågor. Nils Petter Knudsen och Willy Candemyr informerade om respektive länders 
VM tävlingar som är i antågande med Sverige redan i dec. detta år.  
  
§13   Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.  
  
Vid protokollet 
Kåre Lundgren  
  
Justeras 
Willy Candemyr 
Kongressordförande 
          
  
  
  

Page 2 of 2Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1993-09-11 i Brumunddal,...

16.2.2011mhtml:http://styrkelyftaren.com/Importerade_Filer/Protokoll_3.mht


