
 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 
  
  
  
§t;  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. 

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

2002-2003. 
  
§t;  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 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. 
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                      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. 
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. 
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§ 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 
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