
FUNDARGERÐ 
139. stjórnarfundur KRAFT 
139. stjórnarfundur KRAFT var haldinn á Zoom 1. mars 2022, kl.20.15.


Fundur var tvískiptur. Fyrri hluti var með nýrri stjórn og nýjum nefndarformönnum. Seinni hluti 
var hefðbundinn stjórnarfundur með nýrri stjórn.


1. HLUTI

Fundarmenn 

Stjórn : 	 	 Gry, Rúnar, Hinrik, Þórunn Brynja, Aron Ingi, Auðunn og Laufey

Gestir :		 	 Ellert (formaður mótanefndar), Daníel (formaður dómaranefndar), Róbert 	 	
	 	 	 (formaður landsliðsnefndar) og Þórunn Lilja (formaður laganefndar)


2. HLUTI

Fundarmenn :		 Gry, Rúnar, Hinrik, Þórunn Brynja, Aron Ingi, Auðunn og Laufey


Fjarverandi :	 	 Lára

Fundarritari : 	 	 Laufey


1. HLUTI

1.1. NEFNDARFORMENN


Nýir nefndarformenn kosnir til 2ja ára á sl. Kraftlyftingaþingi :
	 MÓTANEFND : Ellert Björn Ómarsson (Massi UMFN)

	 DÓMARANEFND : Daníel Geir Einarsson (Breiðablik)

	 LANDSLIÐSNEFND : Róbert Kjaran (Breiðablik)

	 LAGANEFND : Þórunn Lilja Vilbergsdóttir (Ármann)

	 HEIÐURSMERKJANEFND : Gry Ek (Ármann og formaður KRAFT)	 	 


1.2. NEFNDIR


Nýir nefndarmenn (staðfestir og tilnefndir) 
MÓTANEFND : Ellert og Þórunn Brynja. Lagt til að Ellert heyri í Arnhildi Önnu um hvort 

  hún sé til að vera með í nefndinni.
DÓMARANEFND : Daníel, Aron Ingi, Laufey og Helgi Hauks.
LANDSLIÐSNEFND : Róbert, Rúnar og Helgi Hauks. Auðunn íþróttastjóri áheyrnafulltrúi.
LAGANEFND : Þórunn Lilja og Sigurjón Pétursson
HEIÐURSMERKJANEFND : Gry, Auðunn og Guðjón Hafliðason



1.3. NEFNDARSTÖRF


Gry renndi yfir reglugerð Kraftlyftingasambandsin um nefndir. Nokkur atriði komu fram sem 
skerpa þarf á í nefndarstarfi :
DÓMARANEFND
• Dómaralistinn - Athuga að halda upprifjunarnámskeið fyrir dómara sem hafa ekki 

verið virkir lengi.
• Athuga líka með lista yfir löglegan búnað.
• Laga búnaðarreglur dómara, snyrtilegur klæðningur sýnir gagnkvæma virðingu 

keppenda og dómara.

LAGANEFND

	 Hlutverk laganefndar er að vera lagalegur ráðgjafi KRAFT við úrlausn á hinum ýmsum 	 	
	 málum.


LANDSLIÐSNEFND
-

MÓTANEFND
Laufey ritari sendir á mótanefnd og stjórn handbók mótshaldara til rýni.

1.4. ÍM


Hjalti og Auðunn ræddu saman í vikunni : 
• Uppsetning verður á föstudag, hugsanlega á fimmtudag. 
• Þarf starfsmenn / stangarmenn, almennt aðstoð.
• Föstudagskvöld / laugardagsmorgun / laugardagssíðdegi
• Heyra í okkar félögum um aðstoð við mótið, Auðunn verður milliliður.

1.5. VESTUR-EVRÓPUMÓTIÐ


V-Evrópumótið verður haldið í Njarðvíkum 2023.

1.6. FUNDARLOK


Fundi slitið með nefndarmönnum kl.21.20.



2. HLUTI

2.1. AFREKSSTEFNAN 

Hefur verið prófarkalesin og verður birt á vef KRAFT í vikunni.


2.2. ÞJÁLFARANÁMSKEIÐ

Auðunn er að skoða húsnæði fyrir þjálfarnámskeið í maí. Kemur í ljós fljótlega, þá getur Gry 
staðfest staðsetningu við þáttakendur.

2.3. KRAFTLYFTINGAÞING

Fundargerð er í vinnslu. Klárast í vikunni (Laufey). 

Eftir þingið kom í ljós smá sem þarf að lagfæra hjá endurskoðanda. Síðan undirritaðir af 
endurskoðanda og einnig skoðunarmönnum. Ársreikningar fara síðan í loftið á vef KRAFT (Aron 
Ingi og Gry).

2.4. STYRKIR

Gjaldkeri hafði sett upp tillögu að skiptingu. Umræða varð með stjórnarmanna.
Eftirfarandi var samþykkt :

A og B hópur opinn flokkur: KRAFT borgar hótelgistingu og flug (*)
C hópur opinn flokkur: KRAFT borgar hótelgistingu og styrkir flug (*).
A og B hópur unglinga: KRAFT borgar hótelgistingu og styrkir flug (*).
NM (unglingar): KRAFT borgar hótelgistingu og styrkir flug (*). 

Í öllum tilfellum (þ.m.t. Mastersmót) greiðir KRAFT mótagjöld.

Landsliðsnefnd finnur út nauðsynlegan fjölda þjálfara/aðstoðarmanna fyrir hvert mót. 
KRAFT borgar eingöngu hótelgistingu og flug fyrir þá aðila sem nefndin velur.

Þjálfarar / aðstoðarmenn: KRAFT borgar hótelgistingu og flug (*).
Alþjóðadómarar: KRAFT borgar hótelgistingu og flug (*).

Starfsmenn KRAFT fá dagpeninga á ferðalögum erlendis (í kringum keppnir).

Allar fyrirspurnir skulu sendar á Láru Bogey á skrifstofu KRAFT, lara@kraft.is

(*) = Flug er niðurgreitt upp að ákveðnu hámarki sem ákvarðað er hverju sinni 
með tilliti til mótsstaðs.

mailto:lara@kraft.is


2.5. HEILBRIGÐISTEYMI

Stjórn samþykkti að heilbrigðisstyrkur verður áfram max. 100.000 kr. fyrir A-lágmörk. Afreksfólk 
fær 200.000 kr. styrk.

2.6. ASJ

Enn hefur ekki náðst fundur með AJS. Aron Ingi sendir ítrekun á þá. Áður en fundað verður þarf 
að fá leiðrétta ársreikninga frá Magnúsi endurskoðanda. Hinrik og Aron Ingi hafa heimild stjórnar 
til að skrifa undir samning (Kristín og Júlían með 3 mil pr og Viktor og Sóley með 1 mil pr).

2.7. ÆFINGAMÓT

Æfingamótið hefur verið skráð sem búnaðarmóta. Stjórn samþykkti að breyta því þannig að 
æfingamót verði framvegis bæði klassísk og búnaðarmót en á sama tíma.

2.8. ÚKRAÍNA NPF IPF

Eftirfarandi var sent í dag frá NPF til IPF :

IPF EC

Gaston Parage, president 

NPF - the Nordic Powerlifting Federation, including Denmark, Finland, Iceland, Norway and 
Sweden want to make this view clear;
we call for full exclusion of Russia and Belarus from our sport.

We all follow the developments on the tragic and dangerous situation in Ukraine. The Russian 
attack on Ukraine, supported by Belarus, is a blatant breach on international law and is 
unacceptable. At the moment, a wide ranging set of coordinated international sanctions are 
being developed within a broad range of sectors, hereunder at EU and NATO level. The 
Russian attack on the Ukrainian people and breach of international law, demands international 
condemnation and sanctions. 

On this background and in accordance with the IOC EB recommendations we urge the IPF EC 
to rule the following: 

·        Russian and Belarussian athletes shall not participate in international  powerlifting events 
outside of Russia or Belarus.

·        All planned IPF  events scheduled to take place in Russia and Belarus are to be cancelled  
with immediate effect.



·        Russian and Belarussian sport leaders and officials shall be suspended from their 
positions within IPF.

To ensure the global powerlifting community stand united and strong in these times, we also 
request IPF to urge the regional federations to also adopt the above sanctions.

2.9. ÚKRAÍNA & KRAFT

Stjórn samþykkti að KRAFT sendi stuðningayfirlýsingu til Kraftlyftingasambands Úkraínu (UPF). 
Verður birt á heimasíðu KRAFT og miðlum KRAFT.

2.10. LYFJAEFTIRLIT

Gry hefur samband við Birgi hjá Lyfjaeftirlitinu og athugar með ÍM.

2.11. ÖNNUR MÁL

Stjórn samþykkti að á vordögum … eða á árinu verður farin ferð til eins stjórnarmanna, Rúnars, 
og hans heimabyggð skoðuð (æfingar, hestaferð, málsverður).

2.12. NÆSTI STJÓRNARFUNDUR


Gry sendir fundarboð um næsta stjórnarfund.


2.13. FUNDARLOK 

Fundi slitið kl.22.20.



