
FUNDARGERÐ 
151. stjórnarfundur KRAFT 
151. stjórnarfundur KRAFT var haldinn 23. febrúar 2023, kl. 17.00 á Zoom.


Fundarmenn :		 Gry, Hinrik, Auðunn, Þórunn, Aron Ingi , Sigurjón og Laufey

Fjarverandi :	 	 Rúnar og Lára

Fundarritari : 	 	 Laufey


1. SÍÐASTA FUNDARGERÐ 

Samþykkt.


2. KRAFTLYFTINGAÞING 

Farið yfir dagskrárliði kraftlyftingaþings sem haldið verður nk. laugardag. Samþykkt að 
afhenda viðurkenningar áður en almenn þingstörf hefjast. 

Rætt um kjörbréfafjölda vs. tölurnar úr nýju skilakerfi ÍSÍ. Skv. lögum KRAFT á að fara eftir 
fjölda í FELIX en þeirri tilvísun í lögum verður breytt á þinginu (breytingartillaga stjórnar).

Gry er að klára skýrslu stjórnar, sendir á stjórn til yfirlestrar.

Endurskoðaðir ársreikningar KRAFT verða undirritaðir á staðnum nk. laugardag.

Gjaldkeri er að klára fjárhagsáætlun.

Á þinginu verður lögð fram tillaga um breytingu á reglugerð um kraftlyftingakeppni, tillagan 
verður kynnt af höfundum tillögu.


3. ASJ 

Almenn umræða um Afrekssjóð og styrki frá honum.


4. LGBT 

Rætt um málefni LGBT innan kraftlyftinga. Sigurjón hvatti stjórn KRAFT til að taka fyrr en 
síðar á þessum málum svo að allir innan sambandsins séu vel upplýstir. IPF hefur gefið út ,, 
IPF Policy Statement for Transgender Athletes“ en þar segir m.a. :


The International Powerlifting Federation (IPF) is an inclusive organization for all people with 
different gender identities. The IPF has been following the IOC guidelines to include 
transgender male to compete in male category and transgender female to compete in female 
category. The IPF will ensure that everyone can practice Powerlifting in a safe, secure, and 
harassment-free environment that recognizes and respects the athletes’ needs an identity. 
No lifter should have an unfair and disproportionate advantage over another athlete, whether 
the lifter is a transgender female, or cisgender female.

Frekari upplýsingar : 
https://www.powerlifting.sport/fileadmin/ipf/data/rules/IPF_Transgender_Policy_FInal.pdf

Samþykkt að ný stjórn KRAFT muni taka þetta fyrir.

https://www.powerlifting.sport/fileadmin/ipf/data/rules/IPF_Transgender_Policy_FInal.pdf


5. NÁMSKEIÐ 

Það er ljóst að kraftlyftingar í búnaði eiga undir högg að sækja. Vegna þess er hætta á að 
þekking innan greinarinnar sem viðkemur henni muni glatast. Stjórn samþykkti að skoða 
hvort halda eigi námskeið fyrir þjálfara og iðkendur um kraftlyftingar í búnaði.


6. ÖNNUR MÁL 

-

7. NÆSTI STJÓRNARFUNDUR


Nýr formaður sendir fundarboð um næsta stjórnarfund.


8. FUNDARLOK 

Fundi slitið kl. 18.00



