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Referat fra bestyrelsesmøde 6.6.2021 

Afholdt på Teams: mødestart 10.00.    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Pia Skovborg, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter Andersen, Jørgen Rasmussen 

og Niels Christian Dall 

Afbud:  Henning Thorsen og Bjarte Vik Larsen  

Referent: Jørgen Rasmussen  

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste mødes referat  

2. Økonomi og budget 

Budgetopfølgning pr. 31. marts, som forud for mødet var udsendt til bestyrelsen, blev gennemgået og 

godkendt. Derforuden blev bestyrelsen orienteret om likvide beholdninger d.d.  

Pga. af budgetopfølgningen blev forslag til tekster på konti drøftet. 

3. Stævner 2021 

Er der behov for yderligere justeringer af terminslisten for nuværende?  

Nationalt er der ikke umildbart noget der tyder på vi ikke kan gennemføre resten at stævnekalenderen. 

Internationalt skaber krisen mellem Hviderusland og EU, usikkerhed omkring VM klassisk. Der arbejdes på 

en ny arrangerende nation hvor både Island og Ukraine er mulige kandidater.  

4. Repræsentantskabsmødet 

Er der noget der mangler at blive afklaret? Der mangler at blive fundet en dirigent, Peter Andersen tager 

kontakt til sidste års dirigent og høre om han er interesseret.  

5. Forslag til IPF Kongres 2021 

JR og KB har nedenstående forslag som vil blive fremlagt på næstkommende kongres. Der kan komme 

yderligere tilføjelser.    

Rule Changes  

Technical Rules Book 

Pages 6 

Platform  
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All lifts shall be carried out on a platform measuring between 2.5 m x 2.5 m minimum and 4.0 m x 4.0 m 

maximum. It must not exceed 10 cm in height from the surrounding stage or floor. The surface of the 

platform must be flat, firm and level and covered with a material of non-slip smooth surface carpet (i.e. 

free from irregularities and projections). Rubber matting or similar sheeting materials are not permitted. 

Reasons: It make no sense not to use the best possible cover on the platform.  

Jørgen Rasmussen and Klaus Broström 

The Danish Powerlifting Federation 

 

 

Antidoping Rules  

Pages 51  

New 18.8 

All National Federations shall carry out in and out of competition tests –in accordance with the IPF Anti-

Doping Rules and standards.  

Reasons: Not many nations (48) carry out national anti-doping tests as stated in National Doping Reports 

https://www.powerlifting.sport/fileadmin/ipf/data/anti-

doping/National_Doping_Reports_2019_2020_06_29.pdf 

 

Jørgen Rasmussen and Klaus Broström 

The Danish Powerlifting Federation 

 

6. Evt 

AAK har anmodet om at få lov til at rykke deres jubilæumsstævne til næste år. Dette sker på baggrund af en 

meget tæt pakket kalender og de gerne vil have så mange med som muligt og dermed give klubben den 

fejring, den fortjener. Bestyrelsen har forståelse for anmodningen og stævneudvalget vil i samarbejde med 

AAK finde en ny dato i 2022 som ikke konflikter med terminslisten.  

Næste møde bliver umildbart før repræsentantskabsmøde 20/6-2021 9.30  
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