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______________________________________________________________________________________ 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

4. september 2018, kl. 16.00-19.00 

Mødet blev afviklet i ADD 
______________________________________________________________________________________ 

 

Til stede: Mette Hartlev (MH), Poul Gade (PG), Kim Dalhoff (KD), Berit Puggaard (BP) og Marie Overbye 

(MO). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA) og Kim Højgaard Ravn (KHR). 

Ikke til stede: Troels Borring (TB). 

 

Mødet begyndte kl. 16.00 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2.  Strategi 2019-22 

Sekretariatet præsenterede foreløbigt udkast til vision, strategiske målsætninger og tilhørende resultatmål. 

Bestyrelsen bakkede op om hovedlinjerne i udkastet, drøftede det og gav følgende bemærkninger: 

 

Vision: Uddyb eller præcisér gerne hvad vi mener med troværdighed, hav fokus på at visionen favner både 

idræts- og fitnessområdet, og at visionen giver og skaber mening både internt og eksternt. 

 

Målsætninger for stabsområdet (Internationalt, politisk og organisatorisk) 

• Vedr. Målsætning 1: ”Konsolidere ADD’s rolle som myndighed for fremme af integritet i idrætten” 

o Omformuler gerne ”idrætsintegritetsenheder” til noget kortere for at øge læsevenlighed 

o Man kan i arbejdet med målsætningen skele til lignende integritetsenheder fra andre brancher, 

for eksempel Datatilsyn, Ombudsmand, og lign. 

• Vedr. Målsætning 2: ”Styrke dansk og international idræts integritet og troværdighed via internationalt 

samarbejde” 

o Tilføj nationalt samarbejde, som er vigtigt for at fremme ADD’s og danske interesser internatio-

nalt 

o Specificer evt. antidoping og matchfixing i stedet for integritet da integritet kan opfattes som bre-

dere og dermed andet og mere, for eksempel korruption, mv. 

 

Målsætninger for fitnessområdet 

• Vedr. Målsætning 1: ”ADD vil sikre en vidensdrevet, koordineret, tidlig og helhedsorienteret forebyg-

gende indsats blandt de personer, der er i risiko for at bruge motionsdopingstoffer, gennem tættere sam-

arbejde og etablering af nye relationer med relevante organisationer, institutioner og influenter, der arbej-

der tæt på målgruppen” 

o Konkretisér om muligt, selvom det er vanskeligt – og til dels vil ske i de operationelle mål 

o Eksplicitér evt. folkesundhed i denne målsætning også, så den nævner både forebyggelse og 

folkesundhed 

• Vedr. Målsætning 2: ”Skabe anerkendelse af motionsdoping som et folkesundhedsproblem blandt cen-

trale beslutningstagere og relevante myndigheder dels for at sikre ressourcer til forebyggelse og dels for 

at skabe forudsætninger for at tilbyde behandling af afhængighed af motionsdoping i etablerede tilbud” 

o Undgå at det kan opfattes modsætningsfyldt, at vi vil have andre aktører på banen vedrørende 

motionsdoping og folkesundhed og samtidig selv vil være den myndighed, der rådgiver på områ-

det 
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Målsætninger vedr. forskning: Målsætninger vedrørende forskning kan evt. indarbejdes på hhv. idræts- og 

fitnessområdet, alternativt som del af resultat- eller operationelle mål som et middel til at opnå nogle faglige 

mål inden for disse kerneområder. 

 

Sekretariatet indarbejder ændringsforslagene, arbejder videre med udkastet og fremsender det til Kulturmini-

steriet til den aftalte deadline medio september, hvorefter ADD bliver inviteret til møde i ministeriet mhp. drøf-

telse af udkastet, evt. korrigering og sammenhæng til ADD’s rammeaftale for samme periode. Bestyrelses-

formanden ventes at deltage i dette møde. Bestyrelsen involveres og orienteres undervejs i processen om 

tilblivelsen af strategi og rammeaftale, evt. i forbindelse med bestyrelsesmødet den 1. november. 

 

3.  Økonomi 

Sekretariatet gennemgik halvårsregnskabet for 1H18 og forelagde forslag til revidering af Budget 2018 per 

30. juni 2018. Bestyrelsen bemærkede, at der i 2017-18 har været aktiviteter, som er udskudt, fordi sekretari-

atet ikke har haft tilstrækkelige personaleressourcer til at løse de planlagte opgaver, og at det er vigtigt at 

tilpasse målsætninger til de personaleressourcer, organisationen har til rådighed og dermed forsøge at 

undgå, at det gentager sig i 2019. Sekretariatet erklærede sig enig i udfordringen og bekræftede, at man er 

opmærksom herpå og blandt andet har intensiveret fokus arbejdet med målsætninger, styring og opfølgning, 

hvilket også blev efterspurgt i den nyligt gennemførte APV. 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om kvartalsregnskabet til efterretning og vedtog forslag til revideret 

budget som forelagt. 

 

4.  Erhvervs-PhD 2019-21 

Bestyrelsen drøftede ansøgning om medfinansiering af erhvervs-PhD for perioden 2019-21 vedrørende fore-

komst af anabole steroider i Danmark. Bestyrelsen efterspurgte yderligere information om det tiltænkte stu-

die for bl.a. at sikre, at studiet i tilstrækkelig grad bidrager med ny viden, og at der er en tydelig kobling til 

ADD’s forebyggende og efterretningsarbejde. 

 

Sekretariatet fremsender uddybende beskrivelse af projektet til bestyrelsen mhp. en skriftlig behandling af 

indstillingen. Bakker bestyrelsen op om indstillingen søger sekretariatet i samarbejde med Retsmedicinsk 

Insititut i Aarhus Innovationsfonden om medfinansering af projektet som foreslået. 

 

5.  Kulturministerens Idrætspris 2018 

Bestyrelsen besluttede at indstille Dansk Atletik Forbund til Kulturministerens Idrætspris 2018. 

 

6.  Meddelelser 

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelses-

møde i kraft af kvartalsrapporten for 2Q18. MA supplerede herudover med enkelte mundtlige meddelser.  

 

Bestyrelsen drøftede rapporten og meddelelserne og bemærkede, at man ifølgede rapporten og målene i 

rammeaftalen inden udgangen af 2018 skal evaluere ADD’s indsats vedrørende efterforskning- og efterret-

ningsindsats (jf. rammeaftalemål 2.1.5) og matchfixing (jf. rammeaftalemål 2.2.4). Sekretariatet bekræftede, 

at man er opmærksom herpå. 

 

Bestyrelsen bemærkede desuden, at det er forståeligt men ærgerligt, at man er forsinket med undersøgel-

ser, der skal sikre feedback fra ADD’s samarbejdspartnere (jf. rammeaftalemål 5.1.1), og at man kan over-

veje at bede om ekstern hjælp til at forestå en sådan undersøgelse – MO vil formentlig kunne bidrage. Dertil 

kan man overveje, om pop-op-undersøgelser på hjemmesiden, ved brug af medicin-app, el. lign. kan bidrage 

til at indhente værdifuld feedback fra udøvere og andre interessenter. 

Sekretariatet bemærkede, at man også i den kommende strategiperiode lægger op til et fokus på inddra-

gelse af relevante samarbejdspartnere og interessenter, og at der for eksempel i forhold til feedback fra udø-

vere er overvejelser om, hvordan papirløs dopingkontrol kan underestøtte dette. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
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Eventuelt 

• Sekretariatet orienterede om, at ADD’s IT-projektkoordinator har opsagt sin tidsbegrænsede stilling og 

fratræder med udgangen af september. Sekretariatet påbegynder rekrutteringen af en afløser snarest. 

• KD orienterde om, at han i anden sammhæng har møde den 22/9 med Lægemiddelstyrelsen, Kim Helle-

berg, som er i en enhed vedr. sikker nethandel. KD medbringer gerne evt. relevante ADD-budskaber. 

• KD orientede om, at det registerstudie, som ADD har finansieret, har modtaget positiv feedback fra Jour-

nal of Internal Medicine, som er et high impact-tidsskrift. KD foreslog desuden, at Henrik som forestår 

studiet, forud for det kommende bestyrelsesmøde kommer og præsenterer resultaterne for bestyrelsen 

og sekretariatet, hvilket bestyrelsen bakkede op om. 

• Bestyrelsen drøftede evt. at flytte det kommende bestyrelsesmøde, som er plangt til den 1. november kl. 

16-19 i ADD. Mødet overvejes af logistiske årsager udskudt til lidt senere i november, velvidende at fri-

sten den 1/11-18 for fremsendelse af bestyrelsesgodkendt Budget 2019 til Kulturministeriet overskrides. 

Sekretariatet koordinerer med formanden og melder tilbage til bestyrelsen om, hvornår og evt. hvortil 

mødet flyttes, herunder tidspunkt for den årlige afslutningsmiddag i forlængelse af mødet. 

 

Mødet sluttede kl. 19.00 


