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83.stjórnarfundur Kraftlyftingasambands Íslands var haldinn á skrifstofu sambandsins 7.november 

2017 og hófst kl. 16,30.  

Mætt voru Hulda Elsa, Erla Kristín, Þorunn og Gry. Alex og Rósa boðuðu forföll.  

Þetta gerðist:  

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.  

   

2. Nýtt félag 

Lyftingafélag Austurlands hefur fengið aðild að UÍA og KRAFT. Formaður er Sigrún Harpa 

Bjarnadóttir. Stjórn KRAFT fagnar nýju félagi.  

 

3. Fjármál 

Ákveðið var að leita eftir bókhaldsþjónustu. Þórunni falið að afla tilboða sem fyrst.  

 

4. RIG 2018 

Stjórnin felur Þórunni að kanna áhuga Ármanns á að taka að sér að halda kraftlyftingamót í 

tengslum við RIG. KRAFT mun greiða mótsgjald og sjónvarpsútsendingar en mótið væri að 

öðru leyti í höndum mótshaldara.  

 

5. Ársþing IPF 

Gry verður fulltrúi Íslands á ársþingi IPF 12.november nk. Farið var yfir tillögur sem liggja fyrir 

þingið og afstaða stjórnar ákveðin. Stjórnin styður allar framkomar tillögur nema Motion #1 

og #17. Stjórnin samþykkir ekki dagskrálið 9. Ísland mun taka þátt í vinnu við að leita sátta í 

máli #1.  

Ísland hefur lagt tillögu fyrir þingið til afgreiðslu um breytingu á grein 103.2 í reglugerð IPF. 

Stjórnin samþykkti hana í tölvupósti og þetta er bókað hér með:  

Amendment to the Constitution and By-Laws  

Article 

103.2    IPF Subscription and Fees (old version) 

 The participating national federations shall pay a doping test fee of EUR 50 for each lifter 

entered and declared at the final entry form. In addition to the doping test fee, participating 

national federations shall pay a participation fee of EUR 50 per lifter for each lifter entered and 

taking part in any World Championships. EUR 15 of the participation fee or equipment similar to 

that amount shall be paid to the promoter, or the promoter shall receive equivalent support in 

goods donated by sponsors, as decided by the Executive. 

 103.2    IPF Subscription and Fees (new version) 

 The participating national federations shall pay to the IPF a doping test fee of EUR 50 for each 

lifter entered and declared at the final entry form for all championships on the IPF Calendar both 

international and regional. The doping test fee shall be clearly earmarked for anti-doping 

purposes. In addition to the doping test fee, participating national federations shall pay a 

participation fee of EUR 50 per lifter for each lifter entered and taking part in any World 

Championships. EUR 15 of the participation fee or equipment similar to that amount shall be 

paid to the promoter, or the promoter shall receive equivalent support in goods donated by 

sponsors, as decided by the Executive Committee. 
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6. Results.is 

Nauðsynlegt er að lagfæra gagnavefinn og skilja að stigatöflu með og án búnaðar. Gry leitar 

leiða.  

 

7. Ráðning íþróttastjóra.  

Lögð var fram tillögu um að Gry tæki að sér starf verkefnastjóra KRAFT timabundið, í allt að 3 

mánuði. Gry samþykkti það með skilyrði um samþykki stjórnar og að fjármálastjórnun og 

bókhald yrði ekki á verkefnasviði hennar. Hulda leitar samþykkis stjórnar og gerir drög að 

samningi.  

 

8. Önnur mál 

- Agamál – leiðréttur úrskurður hefur borist frá aganefnd í máli 01-2017. Hann verður birtur 

á kraft.is samkvæmt reglum. Huldu falið að leiða málinu til lykta og gera tillögur að 

breytingum á reglugerð um starfshætti aganefndar.  

- Skráning á bikarmót, undanþágubeiðni – borist hefur beiðni um undanþágu frá 

skráningarreglum í felix fyrir keppanda frá kraftlyftingafélaginu á Ólafsfirði, en vegna tafa í 

kerfinu hefur hann ekki verið skráður. Stjórnin samþykkti undanþágu og væntir að hann 

mætir með staðfestingu frá ÚÍÓ um að hann sé meðlimur. Gry lætur vita.  

- Íþróttamaður ársins. Gry undirbýr vali á kraftlyftingakarli og -konu 2017.  

 

Ekkert frekar gert.  
Fundi slitið kl. 18.00 
Fundarritari Gry Ek 

 


