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Dagordning för styrelsemöte med NPF´s styrelse fred ag den 20 
april 2007 18.00 tävlingshallen. 

  
1.      Presidenten öppnar Styrelsemötet.  
2.      Godkännande av dagordning.  
3.      Val av ordförande och sekreterare för Styrelsemötet.  
4.      Godkännande av föregående protokoll.  
5.      Föredragande av årsberättelsen.  
6.      Föredragande av ekonomiska berättelsen.  

Se bilaga styrelsemötet 
7.      Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen.  
8.      Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft 

Budgetförslag 1 april 2007 – 30 juni 2008 

Intäkter:                                                   Utgifter:  
Medlemsavgifter                   2200              Adm              50 
(4*550€)                             …….             Idrottspriser   2100 
                                            2200              Övrigt            50 
                                                                                       2200 
  
a)550€  

   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. 

9.      Fastställande av reseersättning  
1.      tidigare 0,20€/km 

10.  Behandling av inlämnade motioner  
1.      inga inkomna 

11.  Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap och kongress.  
2007        NM U/J 20-21/4 Sverige 
                                       
2008                NM U/J 25-27/4 Norge 
                Senior Damer SL+ NM Bänk 27-30/8 Finland Övertorneå 

1.        
12.  Val av styrelse (se § 5).  

1.      Val av generalsekreterare (nuvarande Johan Westerberg) 
2.      Namn på varje nations representant 

13.  Övriga frågor.  
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Styrelse 2006- 2007: 
President:       Tina Östergaard                   Danmark 
GS:                Johan Westerberg                Sverige 
Ledamöter:     Tone Ingebretsen                 Norge 
                      Alexander Grenehed            Sverige 
                      María Guðsteinsdóttir           Island 
                      Kimmo Jouhki                      Finland 
  
Adjungerade: 
Recordregistrar: Helena Göransdotter         Sverige 
Webmaster    Helena Göransdotter            Sverige 
  

Slutord President: 
Ved kongressen i Aalborg blev der vedtaget en række gennemgribende ændringer. Blandt andet blev 
stævnekalenderen ændret. Dette betyder at vi denne gang mødes til kongres igen efter ca. et ½ år, 
fordi kongressen i fremtiden afvikles sammen med NM junior. Flytningen af kongressen sker forbi 
NM senior og NM bænkpres i fremtiden kun afholdes hvert andet år, og at disse to stævner er slået 
sammen til et. Sammenlægningen sker for at få et større stævne, da både NM senior og NM bænk de 
sidste år er afholdt over en dag. Det kan også med glæde konstateres at Finland igen er tilbage som 
deltagere ved de Nordiske Mesterskaber, stort velkommen tilbage til Finland. Yderligere blev det på 
kongressen  vedtaget at der ikke længere skulle afholdes NM masters, det er dog stadig muligt for 
nationerne af afholde en landskamp, hvis nogen skulle ønske dette. Dette vil ske uden økonomisk 
hjælp fra NPF. 
  
Da der kun er gået et ½ år siden vi sidst holdt kongres er der selvfølgelig heller ikke sket så meget på 
stævnefronten. Norge har afholdt et, efter hvad jeg har hørt, fantastisk VM. Jeg var desværre ikke 
selv tilstede men har kun hørt positiv omtale at arrangementet, så stort tillykke til Norge med et flot 
og professionelt stykke arbejde. Også stort tillykke til de nordiske løftere men specielt til Raija 
Koskinen, og Ove Letho, Finland, Anna Olsson og Patrik Turesson, Sverige og Inger Blikra, Hugdal 
Hildeborg og Andreas Hjelmtveit Norge som alle hjemtog guld ved mesterskaberne.  
  
Jeg ser frem mod et år med masser af nordiske medajler til de nordiske løfter rundt omkring til de 
internationale stævner og håber vi i norden kan fastholde et godt samarbejde. 
  
Tina Østergaard 
  
  

Slutord GS 
Nordiskt Styrkelyft har tagit ytterligare ett steg upp emot världstoppen i styrkelyft och bänkpress. 
Internationellt har våra lyftare visat sig ytterligare ett steg bättre än tidigare år.  
  
Att notera är att Sveriges Anna Ohlsson har blivit utsedd till bästa kvinnliga lyftare av EPF, 
imponerande! Stort grattis. 
  
Alltför många resultat för att det skall vara funktionellt att ta med i denna rapport. 
  
Alla resultat finns att finna på www.powerlifting-ipf.com/, www.europowerlifting.org samt 
http://hem.passagen.se/nordicpowerliftingfed/ 
  
Det är glädjande att se hur jämn kampen har varit på tävlingspodiet under det senaste året. Helt klart 
beroende på att Ryssland och Ukraina har varit avstängda. Hoppas att IPF och EPF även 
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fortsättningsvis vågar ta fatt i det hela och styra upp på samma vis mot andra nationer som bryter 
mot dopingreglerna. 
  
Återigen måste det varnas för att aktiviteten på ungdoms och juniorsidan är alltför låg på såväl pojk- 
som flicksida. Alla idéer som hjälper till med rekrytering mottages tacksamt. 
  
Kampen emot dopning får inte ta slut. 
  
Johan Westerberg/GS NPF 
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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. 

  
14.  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. 

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

16.  Val av ordförande och sekreterare för kongressen. 
1.      Johan valdes till ordförande tillika sekreterare 
  

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

18.  Föredragande av årsberättelsen. 
1.      Genomgicks av Johan utan anmärkningar. 

19.  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. 

  
20.  Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen. 

1.      Avvaktas till Johan har lämnat rättade uppgifter. 
  

21.  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. 
  

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

23.  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 
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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 
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 
                                       
2009                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. 

  
  
Vid protokollet 
  
Johan Westerberg, GS tillika ordförande vid styrelsemötet 
  
  
  
Bilagor 
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Dagordning för styrelsemöte med NPF 
Verksamhetsberättelse 2005-2006 
Stadgar reviderade efter styrelsemöte 8 september samt efter IPF´s nya regler 
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Dagordning för styrelsemöte med NPF´s styrelse fred ag den 8 
september 20.00 Sportshöjskolen, Aalborg. 

  
24.  Presidenten öppnar kongressen. 
25.  Godkännande av dagordning.  
26.  Val av ordförande och sekreterare för kongressen. 
27.  Godkännande av föregående protokoll. 
28.  Föredragande av årsberättelsen. 
29.  Föredragande av ekonomiska berättelsen. 
30.  Fastställande av ansvarsfrihet åt styrelsen. 
31.  Fastställande av årsavgift + startavgifter bänkpress o styrkelyft 

a)550€ 
   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. 
32.  Fastställande av reseersättning        0,20€/km 
33.  Behandling av inlämnade motioner  

Danmark 
Forslag til NPF kongressen 2006.06.04 
§ 9 

  
Nordisk mesterskab (sl) för senior och damer, samt Nordisk mesterskab i bænkpres 
arrangeras varje år under förste hålften av september månad. Samtidigt med NM S/D 
arrangeras kongressen. 

  
Motivation: Så længe Finland ikke deltager ved de Nordiske Mesterskaber er deltagerantallet 
ikke større end man kan afholde NM 3-kamp og NM bænk den samme weekend. Hvis man 
afholder NM 3 kamp om lørdagen og bænkpres om søndagen kan stævnet stadig være 
afsluttet, så alle kan nå hjem søndag aften. De sidste par år har NM bænkpres været afholdt 
på ca. 3-4 timer hvilket er meget lidt i forhold til de udgifter både arrangøren og de 
deltagende forbund har til stævnet. 
  
Norge: 
Til NPF 

  
Norges Styrkeløftforbund har hatt styremøte og melder inn følgende sak til den nordiske 
kongressen: 
§ 9. NPF arrangerer årlig kun Nordisk Ungdom og Junior.  

  
Norges Styrkeløftforbund mener at dette mesterskapet er det viktigste som NPF arrangerer. 
Det er dessuten uhyre vanskelig å få klubber til å arrangere nordiske mesterskap. Presidenten 
vil begrunne forslaget mer under kongressen. 
  
Alle nordiske mesterskap skal arrangementsmessig følge IPFs regelverk. Rekorder for 
ungdom og juniorer settes lik de beste rekordene som er i de nordiske medlemsnasjonene. 
Ellers i henhold til IPFs alderskategorier. 
  
Finland: 
Vi hade ett styrelsemöte under helgen och där bestämdes följande: 

  
Finland kommer att vara med i NM 2007 som prov i fall NM kommer att få den statusen som 
i alla fall Finland vill. Dvs. att inte bara Finland utan alla andra Nordiska nationer ställer upp 
sina lag med de bästa lyftare och med helst fulla lag i åtminstone ett försök att skaffa sig fulla 
lag. 
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Här är de punkter som vi kommer att påpeka: 

  
Senior/junior Bänk NM vartannat år i början på Maj eller i slutet av April (se till med bänk-
VM tidpunkten 3 veckor före) 
Senior/junior SL varje år i slutet av Augusti, minst 3 veckor före junior-VM´s final (to,fre,lö). 
Denna tävling är viktig i alla fall för oss för den är den sista kvalchansen till VM och därför 
vore det bra om den hölls varje år. 
Dopingtest bort från NR, men det skall finnas Int. domare på plats för att kunna godkänna 
NR 
Dopingtester skall vara möjligt att ta vid alla NM, ansvar till arrangören (ER / VR) 
Domarböter 250,00 euro till arrangören om inte nationen ställer upp med minst en domare 
vid NM 

                        
Vi bestämdes också att Finland väntar IPF´s eventuella regeländringar ang. åtminstone 
förbud av bänktröjan innan vi kommer att göra någonting för den saken.  
  
Sverige/Finland i diskussion: 
Kan vi dra en sammanfattning av det nedanstående och emaila den först till mig för 
granskning och sen kan vi lämna den till NPF som Sveriges o Finlands förslag för 
kongressen, eller hur? 

  
1.      domarkravet > böter (250,00 euro) om inte nationen ställer upp minst en (1) domare  
2.      det skall finnas int.cat domare vid alla de tävlingar där det inte finns juryn, bestående 

minst 2 int.cat I domare på plats, för att kunna godkänna NR dvs. att i nationella 
mästerskapet kan de högsta nationella domare döma pga. juryn närvarande  

3.      dopingtester bort från NR  
4.      dopingtester skall vara möjligt att ta i NM (arrangerande nationen tar ansvar för detta) 

pga. int.rekorder  
5.      NM i Bänkpress för seniorer o juniorer i början på Maj (hemresan på söndag)  
6.      NM i Styrkelyft för seniorer o juniorer i slutet på Augusti (så att juniorer hinner anmäla 

sig till VM, to,fre,lö o hem på sö) man måste ändå ta ledigt minst 2 vardagar för resor.  
  

Hej Kimmo!!! 
I stort sätt är Finland o Sverige eniga om NM´s framtid. 

  
1.      Domarkravet, det har räckt hittills med 5-6 domare och det måste det göra i framtiden 

med och det samma kravet med veteraner  
2.      Jo det är nog bra som du skrev med en domare från varje land och arrangerande 

nation fyller upp med de som fattas och böter till de som ej har med domare enl. 
EPF  

3.      2.     NM vartannat år  
4.      Instämmer (särskilt för seniorer)  
5.      3.     Ifall kostnaderna om dopingavgiften är osäkra av vem som betalar så tar vi bort den 

kraven att det behövs en dopingtest för att kunna godkänna NR. Ändå måste arrangerande 
nationen ha ett telefonnummer till testgruppen ifall ngn. slår öppna rekord (ER / VR)  

6.      Instämmer; Inga dopingtester för NR, förutom de som... enl. mitt förslag ej har 
NPF repr på kongress eller är inaktiva. Samt att det ska vara internationella 
domare förutom vid då det finns jury beståenmde av it-domare går det bra med 
nationella domare (Vid NM gäller alltid It-domare). Arrangerande land har tfnnr 
att ringa, yes!!   

7.      4.    Banketten på lördag och hemresan på söndag  
8.      Instämmer  

9.      5.     Att slå ihop NM är den enda punkten som Finland strävar efter dvs. att vi har 5 
st. nationella mästerskaper under våren (feb-maj) och har inte råd eller tid att ha en 
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NM till. Dessutom vi måste ju välja ut landslaget från nationella tävlingar och det betyder 
att de tävlingar kommer först och NM därefter. Vår tanke har hela tiden varit att NM 
är den platsen där de tävlare skaffar sina första steg mot int. tävlingar + de som vill 
kvala sig till landslaget av ngt. annat skäl och därför vore det bra att ha NM några 
månader före VM då hinner man ändå förbereda sig dit.  

10.  Det är OK!! Personligen tycker jag det inte är bra i början på augusti då både 
lyftare och coacher har semester med familj etc. det är ju trots allt ingen 
proffssport. Men datumet kan vi ju komma överens om om vi träffas i danmark i 
september?  

11.  6.    Startavgifter är ok  
12.  OK!   
13.  Detta måste vi diskuteras i var sitt håll och om vi hittar en bra lösningen till punkt 5. så är 

Finland med i NM år 2007.  
14.  Jo jag ska ta upp detta med svenskarna så hörs vi igen!! Jag ser fram emot en 

riktigt NM med Finska deltagare 2007  
  

  
11.Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap och kongress. 
2007        NM U/J 
                NM Bänk 

Senior/damer 
                       

2010                NM U/J 
NM Veteran 

                NM Bänk 
                SeniorDamer 
  
12.Val av styrelse (se § 5).  

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

13.Övriga frågor.  
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Styrelse 2005- 2006: 
President:       Tina Östergaard                   Danmark 
GS:                Johan Westerberg                Sverige 
Ledamöter:     Tone Ingebretsen                 Norge 
                      Conny Olsson                      Sverige – Mars därefter Alexander Grenehed 
                      Olafur Sigurgeirsson             Island 
                      Kimmo Jouhki                      Finland 
  
Adjungerade: 
Recordregistrar: Helena Göransdotter         Sverige 
Webmaster    Helena Göransdotter            Sverige 
  

Slutord President: 
Igen i år har løftere fra Norden været med til og præge de internationale stævner og det er blevet til 
flere medaljer og rekorder. Tak til forbundene for det store arbejde der ydes, uden det havde vi 
ingenting. 
  
Desværre blev vi igen i år ramt af en dopingsag hos en af Sveriges bedste løftere gennem tiden Jeg 
vil i den forbindelse gerne rose det svenske forbund for deres håndtering af dopingsagen.. Sagen 
viser at vi ALDRIG må opgive kampen mod dopingen. Kampen bliver svært at vinde da der altid vil 
være løftere som fristes af den nemme løsning. Heldigvis ser det ud til at man nu også griber til 
omfattende sanktioner i det internationale forbund og dette vil helt sikkert komme vores løftere 
tilgode.  
  
Jeg vil slutte med endnu engang og takke forbundene og alle de frivillige hjælpere rundt omkring 
med det kæmpe arbejde de yder. Uden jer havde vi ingen sport, fortsæt endelig det gode arbejde. 
  
Tina Østergaard 
Præsident NPF 
  

Slutord GS 
Nordiskt Styrkelyft har fortsatt att finnas med i toppen vid ett antal tävlingar världen runt. Alltför 
många resultat för att det skall vara funktionellt att ta med i denn arapport. 
  
Alla resultat finns att finna på www.powerlifting-ipf.com/, www.europowerlifting.org samt 
http://hem.passagen.se/nordicpowerliftingfed/ 
  
Återigen vill jag poängtera att det är vikande antal utövare på såväl junior- som damsidan. Hur skall 
vi kunna rekrytera fler utövare? Det måste vara den viktigaste att ta tag i för de allra flesta förbunden 
idag. Konkurensen med andra idrotter om utövarna är hårdare än någonsin. Nya ideér skall till för att 
våra i många fall primitiva likaler skall kunna locka nybörjare. Fräscha upp omkring er så att det är 
positivt att komma in första gången. 
  
Vad det gäller dopingproblematiken så är vi även i år hårt drabbade. I år var det Sveriges största 
manlige stjärna Jörgen Ljungberg som inte kunde leverera ett dopingprov som kunde analyseras 
annat än positivt vad det gällde doping. Testen var en träningstest i augusti månad. Mycket 
beklagligt att det åter igen skulle drabba sporten. I detta fall så var det extra beklagligt i o m att 
lyftaren fick vara med på ett flertal tävlingar under utredningstiden, bl a VM, SM, Lag-SM samt flera 
serietävlingar. Bra med rättssäkerhet – men sportsligt svårt att acceptera i efterhand.  
  
Om man ser till idrottsvärlden i stort så är det helt klart att man numera faktiskt tar fast allt fler 
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världsstjärnor som har testosterondopat sig. Enorma nivåer på dopingnivån uppmäter man i dessa 
tester. 
  
Kampen emot dopning får inte ta slut. 
  
Johan Westerberg/GS NPF 
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2005 års styrelsemöte 

NORDISKA STYRKELYFTFÖRBUNDET 
  
Protokoll vid styrelsemöte avhållet i Borlänge, Sverige 10 september 2005. 
  
Närvarande:                     Helge Laursen, Danmark 
                                          Tina Östergaard, Danmark 
                                          Tone Ingebretsen, Norge 
                                          Conny Olsson, Sverige 
                                          Johan Westerberg, GS NPF 
                                           
  
  
§  1.               Johan Westerberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Johan bad så mycket om 

ursäkt för sin försenade ankomst – beroende på glömska: Han hade glömt medaljerna i 
Stockholm och fick vända om efter 9 mil! Johan beklagade att ordförande Carsten 
Christensen hade avgått i förväg. 

  
§  2.               Dagordningen godkändes av mötet. 
  
§  3.               Till ordförande för mötet valdes Johan Westerberg, GS NPF och till sekreterare valdes 

Johan Westerberg. 
  
§  4.               Föregående protokoll från kongress 10 september 2004 godkändes enligt bilaga 1. 
  
§ 5.                Föredragande av årsberättelsen 

Johan Westerberg genom gick verksamhetsberättelsen(se bilaga 2). Och påminde om 
att nordiskt styrkelyft håller sig på en god nivå internationellt.  
  
Vi har under det senaste året drabbats av ett par dopingfall som skakar om vårt 
förbund. Återigen är der viktigt att agera kraftfullt i antidopingfrågan. 
  
Junior och damverksamheten är fortfarande inte på tillräckligt god nivå i flera av 
medlemsländerna. Krafttag måste till för att vända trenden. 
  
Verksamhetsberättelsen godkändes efter detta. 
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§ 6.               Ekonomiska sammanställning 2004-07-01—2005-06-30. 

Johan Westerberg redovisade följande räkenskaper från senaste året: 
  
  

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 2003-07-01—2004-
06-30 
  

Ingående balans per 2004-07-01             Utgående balans per 2005-06-30 
  

Bank Nordea                        35733,39       Bank Nordea                       37229,96 
Eget kapital                             1541,28       Eget Kapital                           3529,55 
                                            37274,67                                                  33700,41 

  
Intäkter                                                     Kostnader 

  
Medlemsavgifter 2005          22341,86       Bankavgifter                           1716,00 
Anmälningsavgifter NM        23806,23       Idrottspriser                         19565,00 
Domarbot Norge                   2276,78       Resa GS NM Sen                  4881,58 
Ränta                                           5,23       Resor medaljhämtning            1000,00 

46153,32       NM arrangörer                    22565,00 
49727,58 

  
  
§ 7.               Fastställande av ansvarfrihet för aktuell period. 

Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för perioden 2004-07-01—2005-
06-30 
  

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

               Budget för verksamhetsåret 2005-07-01—2006-06-30 
Intäkter:                                                   Utgifter:  
Medlemsavgifter                   26000            Adm              5000 
(5*550€)                             …….             Idrottspriser   16000 
                                            26000            Övrigt            5000 
                                                                                       26000 

  
8:1 Mötet beslutade att årsavgiften skulle fortsätta att vara 550€. Om kostnader för 
medaljer fortsätter att öka skall vi fundera på ändrad årsavgift nästkommande 
verksamhetsår. 
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8:2-3 Startavgifter bänkpress och styrkelyftstävling 
Flera nationer hade motionerat om förändringar till startavgifter. Efter diskussion 
enades nationerna om följande avgifter enligt Sveriges förslag: 

                     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. 
  
§  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(bör ej kosta mer än en flygbiljett samma sträcka) 

  
§ 10.              Behandling av inlämnade motioner: 

Sverige: 
Att tillse att möjligheter till dopingtester finns vid samtliga NM arrangemang i 
framtiden. 
Mötet beslutade: Motionen huvudinnehåll avslogs med tanke på evt kostnader för 
arrangörslandet. 
Mötet beslutade: 
Vid anmälan framöver skall det tydligt framgå om det finns lyftare som kan slå högre 
internationella rekord än Nordiska Rekord. Arrangörslandet skall då ordna en 
telefonkontakt som skall kunna kallas in i samband med evt rekord. Under tiden skall 
arrangören se till att den som skall testas hålles under bevakning enligt gällande regler. 
Detta för att inte misstänkliggöra rekordslagaren för fusk perioden mellan kallelse och 
avlämnande av prov. Rekordslagarens nation betalar kostnaderna för A-prov och evt B-
prov. 
  
Sammanslagning av mästerskap: 
Sverige drar tillbaka motionen då man inser att det blir för stora tävlingar. 
  
Finland:  
Startavgifter bänkpress + styrkelyft. Togs i samband med att Sveriges motion 
behandlades. 
Mötet beslutade: Se punkt 8:2-3 
  
Förslag angående förändringar av hur de olika NM-tävlingarna skall ligga placerade 
tidsmässigt. 
Mötet beslutade: Avslag. Men det är viktigt att fundera ut en klar strategi över hur vi 
skall ha det framöver. 
  
Dopingtester i samband med NM-tävlingar ses som självklart. Men vem bekostar om 
man inte slår några rekord, men dopingkontrollanterna är på plats? 
Mötet beslutade: Att det är önskvärt att det är tester i samband med NM-tävlingar. 
Men att det beslut som togs angående möjlighet att testa rekordslagare enligt Sveriges 
förslag skall vara en miniminivå på tester. 
Norge: 
Samma premiering för ungdom- och junior damer som för ungdom och junior herrar. 
Beslut: Mötet var helt enigt. Det skall utgå medaljer klassvis även till damer ungdom 
och junior. 

     
NPF skall ändra rekorden så att dom överensstämmer med gällande 
åldersbestämmelser. 

    Beslut: Enigt Ja 
  
    Det skall införas nordiska rekord för damer ungdom och juniorer. 
    Beslut: Enigt Ja 
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Bänkpressrekord skall sättas i en styrkelyftstävling. Vi skall följa IPF´s och  
EPF´s regelverk. 
Beslut: Övriga nationer avslog motionen. Det gäller alltså fortfarande ETT 
bänkpressrekord inom NPF. 
  
Högsta nationella domarkategori skall kunna godkänna NPF rekord. 
Beslut: Övriga nationer avslog motionen. Detta innebär att vi kommer att fortsätta som 
senaste året. Internationella domare krävs utom i samband med nationellt 
mästerskap. Då kan det räcka med högsta nationella domarkategori under 
förutsättning: att det finns en jury med Internationella domare! 
  
Danmark:  
Om en styrkelyftare bommar ut i någon av delgrenarna skall han inte kunna fortsätta i 
tävlingen. 
Beslut: Samstämmigt ja till motionen. 
  
Om en nation har minst tre(3) lyftare med i ett NM skall man också ha minst en(1) 
domare. Värdnationen skall hålla med minst två(2) domare. Nationen som arrangerade 
motsvarande mästerskap året inna skall också ställa upp med två(2) domare. Om en 
nation inte kan ställa upp med domare enligt detta kan man inte heller ställa upp i 
mästerskapet. Det skall inte längre vara möjligt att köpa sig fri från att komma med 
domare. 
Beslut: motionen bifölls med följande lydelse:  
Om en nation har minst tre(3) lyftare med i ett NM skall man också ha minst en(1) 
domare. Värdnationen skall hålla med minst tre(3) domare. Nationen som arrangerade 
motsvarande mästerskap året inna skall också ställa upp med en(1) domare. Om en 
nation inte kan ställa upp med domare enligt detta kan man inte heller ställa upp i 
mästerskapet. Det skall inte längre vara möjligt att köpa sig fri från att komma med 
domare. 
Det skall vara möjligt för arrangörslandet att ställa upp med domare av högsta 
nationella kategorin för att ta hand om invägning och utrustningskontroll. 
  
Ändring av stadgar: 
§ 10 
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 Mästerskapstävling i respektive 
land(SM, DM,NM) skall räknas som Nordiska rekord – oavsett om de dömts av 
Internationell domare eller av högsta nationella domarkategori – kvaliteten på 
dömningen säkras via den jury som granskar tävlingen). 
Rekordanmälan måste vara NPF´s rekord registrar tillhanda senast en (1) vecka efter 
rekordslagningen. Lyftarens invägningsvikt gäller vid rekordslagningen. 
Nordiska rekord slagna vid nationella mästerskap, kan bara godkännas, om 
rekordslagaren blir dopingtestad omedelbart efter hans/hennes viktklass är 
avslutad, samt att dopingkontrollen äger rum enligt IPF´s regler. Resultatet skall 
vara negativt. 
Beslut: Motionen togs enhälligt. Och skall utvärderas efter det närmaste året. 
  

  
  

§ 11.             Fastställande av tidpunkt och plats för kommande års mästerskap: 
                     NM Bänk                            11/3 2006                            Norge             
                     NM Veteran                       29-30/4 2006                         Rödby, Danmark 
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                     NM junior                            6-7/5 2006                          Finland? 
                     NM Senior/Damer             9-10 september 2006          Danmark 
                     Kongress NPF                    8 september 2006                Danmark 
                      
§ 12.             Val av president 

Fyllnadsval på ett(1) år. Tina Östergaard, Danmark valdes enhälligt. 
   
Fastställande av övriga poster: 
GS:                           Johan Westerberg, Sverige 
Danmark:                  Tina Östergaard 
Finland:                     Kimmo Jouhki 
Island:                       Olafur Sigurgeirsson 
Norge:                       Tone Ingebretsen 
Sverige:                     Conny Olsson 
  
Adjungerade i styrelsen 
Recordregistrar:         Helena Göransdotter 
Webmaster:               Helena Göransdotter, Sverige 
  

§ 13.             Övriga frågor  
Det är av största vikt att styrelserepresentanterna från de olika nationerna är med under 
styrelsemötet. Det är egentligen den enda representationsform som finns. Det finns inga 
möjligheter att rösta per mail eller via ombud. Det är personlig närvaro som gäller. 

  
§ 14.             Mötet avslutades vid 22-tiden 10 september 2005. 
  
                     Vid protokollet                     Ordförande 
  
                     Johan Westerberg                 Johan Westerberg 
  
                     Conny Olsson Helge Laursen 
  
                     Tina Östergaard                    Tone Ingebretsen 
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 2007 

  
2008 

Date Championship Place 
26. + 27. January ER Equipment Denmark  

Bench Press Championship 
Randers / Denmark 

16. + 17. March Danube-Cup Stockerau / Austria 
27. – 29. April Championship of the Caribbean 

Islands 
Oranjestad / Aruba 

01.- 05. May Asian Powerlifting 

Championships 
Kaohsiung city/ Taiwan 

08. – 12. May European Women + Men Koscian / Poland 
30. May. – 02. June World Bench Press Thisted / Denmark 
12. – 16. June European Junior Sofia / Bulgaria 
20. June NAPF Regional WADA Anti-

Doping Symposium 
Guatemala City / Guatemala 

20. June 5th NAPF Congress Guatemala City / Guatemala 
21. – 24. June 5th NAPF North American 

Regional & 2nd Tournament 

of the Americas Powerlifting 

Championships 

Guatemala City / Guatemala 

03. – 07. July European Masters Prostejov / Czech Republic 
07. – 11. August 11th FESUPO/NAPF Pan-

American Powerlifting 

Championships & South 

American Powerlifting 

Championships 

Sao Paulo / Brazil 

10. – 12. August All Africa Championships Libya 
23. – 25. August European Bench Press Rödby / Denmark 
04. – 08. September World Sub-Juniors and 

Juniors 
La Garde / France 

06. – 07. 

September 
South Pacific Games Apia / Samoa 

12. – 15. September World Bench Masters Schwedt /O. / Germany 
21. – 22. September Western European Championship Eghezee-Charleroi / Belgium 
02. – 06. October World Masters Ostrava / Czech Republic 
02. – 11. October Special Olympics World Summer 

Games 
Shanghai / China 

14. – 20. October World Women + Men Soelden / Austria 
02. – 04. November 2nd NAPF Regional Bench 

Press Championships 
San Jose / Costa Rica 

03. – 04. November South American Bench Press 

Championships 
Peru 

22. – 24. November European Bench Press 

Masters 
Zlin / Czech Republic 

06. – 09. December Commonwealth Championships Christchurch / New Zealand 

Date Championship Place 
01. - 02. March ER Equipment Denmark  

Bench Press Championship 
Randers / Denmark 

16. – 19. April World Bench Masters Bratislava / Slovakia 
06. – 10. May European Women + Men Prostejov / Czech Republic 
June 6th NAPF Congress Port of Spain / Trinidad & Tobago 
June 6th NAPF North American 

Regional Powerlifting 

Championships 

Port of Spain / Trinidad & 

Tobago 
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2009 

  
2010 

10. – 14. June European Juniors Donetsk / Ukraine 
22. – 26. June World Bench Press Prague / Czech Republic 
01. – 05. July European Masters Hamm / Luxembourg 
07. – 09. August European Bench Press Bratislava / Slovakia 
02. – 06. September World Sub-Juniors and Juniors Sandton / South Africa 
19. – 21. September Western European Championship Denmark 
01. – 04. October World Masters Palm Springs – California / USA 
October 3rd NAPF Regional Bench Press 

Championships 
Oranjestad / Aruba 

02. – 08. November World Women + Men St. John's, Newfoundland / 

Canada 
20. – 22. November European Bench Press Masters Zlin / Czech Republic 

        

Date Championship Place 
20. – 21. March Danube-Cup Bratislava / Slovakia 
15. – 18. April World Bench Masters Auckland / New Zealand 
06. – 10. May European Women + Men Ylitornio / Finland 
27. – 30. May World Bench Press Hamm / Luxembourg 
June 7th NAPF Congress Mexico City / Mexico 
June 7th NAPF North American 

Regional Powerlifting 

Championships 

Mexico City / Mexico 

09. – 13. June European Juniors Jonkoping / Sweden 
23. – 27. June European Masters Venue requested 
16. – 26. July World Games Kaohsiung / Taiwan 
06. – 08. August European Bench Press Zlin / Czech Republic 
01. – 06. September World Sub-Juniors and Juniors Sao Paulo / Brazil 
18. – 19. September Western European Championship Netherlands 
30. September – 03. 

October 
World Masters Sofia / Bulgaria 

October 4th NAPF Regional Bench Press 

Championships 
Mexico City / Mexico 

November 12th NAPF/FESUPO Pan-

American Powerlifting 

Championships 

Bid: Guatemala City / 

Guatemala 

01. – 07. November World Women + Men New Delhi / India 
19. – 21. November European Bench Press Masters Eghezee-Charleroi / Belgium 

        

Date Championship Place 
14. – 17. April World Bench Masters Bid: Sofia / Bulgaria 
04. – 08. May European Women + Men Bid: Sofia / Bulgaria 
26. – 29. May World Bench Press Bid:  

Philadelphia or New York / USA 
08. – 12. June European Juniors Bid: Milano / Italy 
22. – 26. June European Masters Bid: Sofia / Bulgaria 
05. – 07. August European Bench Press Bid: Bratislava / Slovakia 
30. August – 04. 

September 
World Sub-Juniors and Juniors Bid: Sofia / Bulgaria 

17. – 18. September Western European Championship Bid: Hamm / Luxembourg 
28. September – 02. 

October 
World Masters Bid: Sofia / Bulgaria 

21. – 23. October European Bench Press Masters Bid: Hagondange / France 
01. – 06. November World Women + Men Bid: 
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Venue requested = means you can send in your bid. 
  

  

Orlando or Philadelphia / USA 
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