
REFERAT

1

______________________________________________ _________________________ _______________

Referat af bestyrelsesmøde

6. december 201 7 , kl. 1 6 . 00 - 18.00

Mødet blev afviklet på Københavns Universitet, Søndre Campus
________________ ______________________________________________________ _ _______________

Til stede: Mette Hartlev (MH) , Berit Puggaard (BP ) , Troels Borring (TB), Poul Gade (PG) og Michael Ask (MA ,
referent ) . ADD’s ko mmunikationsansvarlige, Di tt e Toft Clausen (DT), deltog under behandling af punkt 2.
Ikke til stede : Marie Overbye (MO) og Kim Dalhoff (KD)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Status og drøftelse af ADD’s kommunikation
D T orienterede om ADD’s strategi, politikker og kriseberedskab på kommunikationsområdet. Derudover
fokus på modernisering af hjemmesiden, SoMe - overvejelser, ekstern kommunikation, proaktiv og reaktiv
kommunikation med medierne samt intern kommunikation , som får mere fokus i 2018. Herefter dialog om
b estyrelsens behov for kommunikation med s ekretariatet. BP ønskede tilgang til Grupperum for kontrollanter
og konsulenter mhp. at kunne tilgå relevante artikler mv. TB tilføjede, at b estyrelsen ofte havde behov for at
få relevant information om aktuelle sager for at kunne være på ”omgangshøjde”. Bemærkningerne blev taget
til efterretning.

3. Vision
MH og MA orienterede om v isionsdagen og den eftefølgende evalueringsproces, som havde fundet sted i
s ekretariatet. Enighed om, at det havde været en god proces, men det må samtidig også konstateres, at
diskussionerne og holdningerne efterlod et lidt uklart billede. MA oplyste, at s ekretariatet havde behov for at
tænke lidt videre , inden man så sig i stand til at komme med et mere konkret bud på en vision. Bestyrelsen
tog dette til efterretning , og der var enighed om, at der ikke var nogen grund til at forcere noget i denne
forbindelse. ADD’s nuværende mission ( Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fa ir
konkurrence og ren træning ) har karakter af en mission statement, og den, eller dele heraf, ville muligt ligeledes
kunne bruges som vision. BP mente, at det var vigtigt at visione n både kunne bruges indadtil og udadtil. Den
skal kunne bruges som et spej lbillede på os selv og som en statement om, at ”vi vil gøre verden bedre”. Punktet
udsat til næste b estyrelsesmøde.

4. Rammer for samarbejder og partnerskaber
MA orientede om, at en konkret overvejelse om at lease en bil til s ekretariatet havde ført til e n principiel
drøftelse om, hvorvidt ADD som ”brand” kan acceptere rabatter eller andre fordele mod at blive associeret
med eksempelvis en bilforhandler eller andet. Enighed om, at ADD ikke kan indgå den slags aftaler med
mindre vi vil associeres med nogen eller noget, der kæmper for den samme sag som os. God
forvaltningsskik skal iagttages, hvilket bl.a. betyder, at der skal indhentes flere tilbud ved indgåelse af
kommercielle aftaler af en vis størrelse.

5. Meddelelser
BP foreslog, at s ekretariatet udlici terede de manglende forbrugertilfredshedsundersøgelser til en ekstern
person. Derudover, at pkt. 3.1.4 i rammeaftalen (antallet af samarbejdsaftaler med kommercielle
fitnesscentre) bliver justeret til et mere realistisk niveau. På side 11 i seneste kvartal srapport er der en
markering med * ud for antallet af urin - motionsprøver i 4Q16. Der mangler imidlertid en note i
kvartalsrapporten, hvor der retteligt under bemærkninger skulle have stået: *Inkl. test af 1 motionist i cykling .
Motionsprøver er typisk udtryk for prøver opsamlet i motions - og fitnesscentre, men i dette tilfælde var altså
tale om en undtagelse fra dette udgangspunkt.
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6. Bestyrelsesmødedatoer
Datoerne: 4. april, 6. juni, 4. september og 1. november godkendt som mød edatoer for b estyrelsen i 2018.
Alle med start kl. 16.00.

7. Eventuelt
MA orienterede om, at KUM’s pulje til sundhedsfremmende initiativer på ca. 1,2 millioner kr. fra 2018 bliver
åbnet op for ansøgnigner, der vedrører hele ADD’s portefølje inden for anti doping og matchfixing.
Sekretariatet vil primo 2018 udfærdige en ansøgning og foreslår, at denne forelægges b estyrelsen ved en
skriftlig proces. Dette blev vedtaget.

Mødet sluttede kl. 18.00


