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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 

11. juni 2019, kl. 16.00-18.30 

Mødet blev afviklet i ADD 

______________________________________________________________________________________ 

  

Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Kim Dalhoff (KD), Ditte Okholm-Naut (DON), Poul Gade (PG), Marie Overbye 

(MO) og Berit Puggaard (BP). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) og 

Amalie Vinde Vrettos (AVV), ligesom ADD’s it-konsulenter Jakob Berget og Jesper Hartoft deltog under pkt. 

2. 

 

Mødet begyndte kl. 16.05. 

 

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)  
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 
 
2. Informationssikkerhed (Orientering)  
ADD’s it-konsulenter beskrev det gældende trusselsbillede, hvilke foranstaltninger der tages for at beskytte 
ADD’s informationer, samt hvilken betydning det har for bestyrelsesmedlemmerne og 
sekretariatsmedarbejderne i deres arbejde. 
 
Der blev af bestyrelsesmedlemmerne rejst spørgsmål, der affødte følgende information:  

• WADA blev hacket igennem en IOC-konto, der havde midlertidig adgang til WADA i forbindelse med 
OL i Rio, som blev phishet. Fem danske atleter blev berørt af sagen. ADD meldte dette til 
Vestegnens Politi. Personerne bag angrebene er fundet, men har diplomatisk status, hvorfor de ikke 
er blevet retsforfulgt.  

• Der har ingen tab af hardware været i ADD. ADD bruger tid på at skabe opmærksomhed om 
informationssikkerhed bredt i organisationen, hvilket også omfatter dopingkontrollanterne, der har 
iPads med ude på missioner.  

• ADD fraråder på det stærkeste, at bestyrelsesmedlemmerne anvender offentligt tilgængelige wi-fi-
netværk (uden password), og at der generelt er opmærksomhed ift. på at logge på wi-fi, da det er 
enormt let at sætte et falskt wi-fi-netværk op. ADD anbefaler derfor, at bestyrelsesmedlemmerne, når 
det er muligt, anvender 4G netværk i stedet for wi-fi, alternativt wi-fi med password, hvor der er tillid 
til afsenderen.      

• Link til Lastpass, som er en password-manager: https://www.lastpass.com/ 
Man kan kontakte Jesper Hartoft, hvis man ønsker vejledning i oprettelsen og anvendelsen af 
Lastpass, og man kan altid kontakte it-konsulenterne, hvis man har spørgsmål om 
informationssikkerhed eller lign. Bestyrelsesmedlemmerne blev endvidere opfordret til at kontakte 
ADD’s it-konsulenter, hvis de skulle havne i en situation, hvor de er i tvivl om eller bekymret for, at de 
er blevet hacket, phishet, smishet (phishet over sms) mv.  

• Det blev drøftet, hvorvidt bestyrelsen i lighed med medarbejderne i ADD bør sikkerhedsgodkendes 
af PET. Sekretariatet undersøger forholdene og udarbejder et beslutningsforslag på baggrund heraf 
til bestyrelsen.  
 

3.1 Regnskab 1Q 19 (Orientering)  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
3.2 Revidering af Budget 2019 (Beslutning)  
Bestyrelsen spurgte ind til to elementer i det reviderede budget:  
 

• Medicinapp 

https://www.lastpass.com/
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Bestyrelsen stillede følgende spørgsmål:  
- hvad kan den nye app ift. den nuværende? 
- er det blevet undersøgt, om der er internationale produkter, man kan bruge i stedet for at bygge 

en app fra bunden? 
- kan man anvende informationerne fra Promedicin i app’en? 
 
Den nye app er et værktøj til at gennemføre en bedre forebyggende indsats blandt danske elite- og 
konkurrenceudøvere. App’en kan tjene dette formål, da den kommer til at indeholde mere præcis og 
specificeret information, samt er langt mere brugerrettet end den nuværende app.  

 
Man kan i den nye app ud over præparater søge på konkrete indholdsstoffer. I den gamle app, kan 
der kun søges på præparater, hvilket afføder mange usikkerheder hos udøverne, som medfører 
mange opkald til ADD’s sekretariat. I den nye app kommer al information vedr. indholdsstofferne til 
at være indeholdt i app’en, også hvilke undtagelser der knytter sig til visse 
præparater/indholdsstoffer ex forskelle mellem idrætsgrene, anvendelse i og uden for konkurrence, 
kønsspecifikationer og grænseværdier. Med den nuværende app skal udøveren ind på hjemmesiden 
og fremsøge information om præparater, der er tilladt med undtagelser. Derudover vil der i den nye 
app, hvor det er relevant, være links til TUE ansøgninger på ADD’s hjemmeside ligeledes for at 
højne brugervenligheden og vejlede udøverne bedst muligt. Forbedringerne forventes at medføre, at 
mængden af henvendelser på området daler, hvormed der frigives tid til andre arbejdsopgaver end 
rådgivning af udøvere ift. medicin.   
 
I lighed med den nuværende app vil der være en funktion, der hedder ”min medicin”, men der vil i 
den nye version blive tilføjet en historisk funktion, så en udøver til enhver til har et overblik over, 
hvad udøveren har taget af medicin. Denne funktion er bl.a. nyttig i tilfælde af dopingkontrol, hvor 
udøveren skal angive, hvilken medicin vedkommende har taget de seneste syv dage. Derudover kan 
ADD sende push beskeder ud knyttet til præparaterne, som udøveren har angivet i ”min medicin”. 
Push funktionen samt den historiske funktion i ”min medicin” er essentielle forebyggelseselementer 
ift. at kunne gennemføre målrettet kommunikation med udøverne og sikre, at app’en bliver et 
redskab for udøveren i stedet for blot et opslagsværk.  
 
Internationalt findes der ikke nogle app’s, men kun en hjemmeside, som indeholder præparater 
handlet i de lande, som er en del af løsningen. ADD har været i dialog med ICSS, som står bag den 
internationale løsning (Global Dro), men havde både tekniske og etiske forbehold for at indgå et 
samarbejde med denne Qatar-lokaliserede organisation. Derfor har ADD taget udgangspunkt i sin 
eksisterende app og erfaringerne fra denne i skabelsen af den nye og forberede app. Da 
oplysningsvirksomhed er en kerneopgave for ADD, og ADD ønsker at yde den mest målrettede og 
effektive kommunikation til udøverne, vurderer sekretariatet, at det er værd at afholde en omkostning 
på 550 t.kr. til at udvikle en medicin-app, der har de fornødne funktionaliteter. 200 t.kr. heraf dækkes 
af et øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet.  
 
Det er informationer fra Dansk Lægemiddel Information (DLI), der anvendes i app’en. Det er DLI, der 
står bag hjemmesiden Promedicin, hvorpå det dog udelukkende fremgår, hvorvidt et 
præparat/indholdsstof anses for værende doping eller ej. Der pågår for nuværende en drøftelse med 
DLI om, hvorvidt der kan foretages en automatisk import fra DLI til app’en, der med kodede regler 
kan kvalificere data ift. den til enhver tid gældende WADA-kode, og at ADD til gengæld kan give 
disse data tilbage til DSI, således at informationerne på DLI’s og ADD’s platforme er lige detaljerede 
og enslydende.  
 

• Telefoner 
Det er 8 telefoner, som var udtjente, der er blevet udskiftet. De udskiftede telefoner er blevet 
erstattet af iPhone 8’ere. Regnskabsteknisk håndteres denne og øvrige omkostninger, så den tages 
op, når den falder, frem for at periodisere og løbende afskrive på investeringen. 

 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.  
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4. Anvisningsregler (Beslutning)  
 
Bestyrelsen rejste følgende:  

• Purchase orders-procedure kan man overveje at indføre. 

• B1 vedr. sekretariatmedarbejdernes bevillingsret: Bestyrelsen spurgte ind til baggrunden for 
beløbsstørrelsen, som bestyrelsen opfattede som værende høj.  

• C1 vedr. direktørens anvisningsret for ikke budgetteret aktiviteter: Bestyrelsen spurgte ind til 
baggrunden for beløbsstørrelsen, som bestyrelsen ønskede at sekretariatet revurderede.    

• Bestyrelsen rejste endvidere, at der er stor fokus på svig bl.a. efter Socialstyrelsen-sagen, hvor det 
var inden for budgettet, at der blev gennemført svig, hvorfor man kan overveje at revurdere 
beløbsstørrelsen angivet i A4 vedr. direktørens anvisningsret for budgetterede aktiviteter.   

 
Det blev aftalt, at sekretariatet med bestyrelsens kommentarer in mente udarbejder scenarier for, hvordan 
anvisningsreglerne kan se ud, angiver fordele og ulemper ved hvert scenarie og fremlægger disse for 
bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.  
 
   
5. Strategi 2019-22 (Orientering)  
 
Sekretariatet orienterede bestyrelsen om, at strategi, omverdensanalyse og operationelle mål er sendt til 
Kulturministeriet til endelig godkendelse d. 29. maj 2019, og at Kulturministeriets tilbagemelding afventes. 
Sekretariatet oplyste endvidere, at man for nuværende arbejder efter det foreliggende udkast til strategi.  
 
Bestyrelsen roste strategien og det passende omfang af operationelle mål, samt at der i tillæg til 
eliteidrætten fortsat er fokus på fitness og det internationale samarbejde.  
 
 
6. Opfølgning på dialogmøde med idrættens organisationer (Orientering)  
 
Formanden og direktøren orienterede om, at tilbagemeldingerne fra de deltagende efter mødet har været 
positive. Det blev endvidere refereret, at det på mødet blev aftalt, at møderne afholdes halvårligt.   
 
 
7. Meddelelser (Orientering)  
 

• ADD’s kommunikations- og pressepolitik 
Sekretariatet gennemgik ADD’s kommunikationspolitik. Afsnittet, der vedrører bestyrelsen, er 
refereret nedenfor. Det primære budskab til bestyrelsen var: Orienter sekretariatet om 
medieoptræden inden for ADD’s virkeområder mhp. overblik, ensretning og koordinering i forhold til 
udtalelser.  
 
Uddrag fra kommunikationspolitikken:  
Bestyrelsen udtaler sig i udgangspunktet ikke om faktuelle forhold inden for ADD’s vidensområde, da 
dette varetages af ADD’s relevante fagpersoner. Bestyrelsen kan udtale sig på egne vegne om 
faglige og faktuelle aspekter af antidopingrelaterede områder, hvor de agerer faglige eksperter. I 
forbindelse med spørgsmål af politisk karakter udtaler bestyrelsesmedlemmer sig efter aftale med 
formanden. I konkrete dopingsager i ADD, udtaler direktør eller formand sig. Er der tvivl om, hvorvidt 
et bestyrelsesmedlem kan udtale sig, afstemmes dette med direktør eller formand først, ligesom 
disse altid orienteres i forbindelse med udtalelser fra bestyrelsesmedlemmer, der lægger sig inden 
for ADD’s virkeområde. Alle udtalelser inden for ADD’s virkeområde kan opfattes i en ADD-kontekst, 
uagtet om de er udtalt med reference til andre poster, titler mv., bestyrelsesmedlemmet måtte have.  
  
Formanden kan udtale sig om politiske aspekter relateret til ADD’s virke. Hvorvidt direktør eller 
formand udtaler sig koordineres de to imellem. Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne og står 
ligeledes i udgangspunktet for at udtale sig på generelle spørgsmål relateret til organisationens 
berettigelse, finansiering, udlodningsmidler mv.  
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Bestyrelsen skal som øvrige ansatte orientere kommunikationskonsulenten ved mediehenvendelser 
og -udtalelser vedrørende ADD og ADD’s virkeområde med henblik på overblik og koordinering. 
 

• Virksomhedsmøde 
Formanden og sekretariatet oplyste, at Kulturministeriet på det årlige virksomhedsmøde kom med 
positive tilbagemeldinger ift. ADD’s årsrapport, herunder afrapportering på ADD’s rammeaftale. 
Kulturministeriet tilkendegav desuden, at ministeriet er positiv over for, at bloddoping inkluderes i 
Dopingloven, og ministeriet spurgte endvidere, hvorvidt ADD mener, at paraffinolie også skal 
inkluderes på listen, hvorpå Dopingloven finder anvendelse. ADD mener ikke at paraffinolie skal 
inkluderes på listen, da Dopingloven som den ser ud i dag ikke forbyder indtagelsen af dopingstoffer, 
men kun fremstilling, indføring, forhandling, udlevering, fordeling eller besiddelse af stofferne på 
listen, hvilket vil være problematisk ift. til et afføringsmiddel, som paraffinolie er. Det vurderes fra 
sekretariatets side på nuværende tidspunkt at være mest givtigt, at der sættes politisk fokus på den 
nuværende lovgivning og dens anvendelse hos ex politiet i stedet for at inkludere andre midler eller 
metoder ud over bloddoping i Dopingloven.   
 

• Medarbejder afgang/tilgang 
- Sekretariatet:  

Efterretningskonsulenten stoppede pr. 1. april, hvorefter den tidligere forebyggelseskonsulent, 
som også er tidligere politimand og efterforsker, har overtaget stillingen. Vedkommende, der 
skal overtage stillingen i fitnessteamet er ansat og starter d. 12. august 2019.  

- Fitnesskonsulenter:  
Der ansættes to nye fitnesskonsulenter i løbet af 3Q19. En på 20 timer i øst, og en på 10 timer i 
vest. Processen for ansættelsen af konsulenten i øst er påbegyndt.  
 

• Svømmesag  
- Sekretariatet oplyste, at ADD i lighed med andre interessenter jævnligt bliver opdateret af 

Svømmeforbundet om status på sagen. 
 

• Folkemøde-forberedelser 
ADD deltager ved fem debatter vedr. mental sundhed og trivsel, matchfixing og international 
idrætspolitik primært på Idrættens Scene.  
 

• Ny hjemmeside  
Sekretariatet oplyste, at den nye hjemmeside er i luften. Den tidligere hjemmeside var på sitecore, 
hvor det var nødvendigt at opgradere til en nyere version, bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager. Dette 
ville medføre en anselig omkostning. Da der ikke var fuld tilfreds med Sitecore. blev midlerne i stedet 
for en opgradering anvendt til helt at skifte system. Det er resultatet heraf, man nu kan se på 
hjemmesiden. Som en ny funktion er der på den nye hjemmeside en begrænset engelsk version, 
som med tiden skal udvides. 
 

• Internationalt 
- NADO-leader-møde har ASK og KHR deltaget ved i Norge, hvor den forventede, kommende 

præsident for WADA, Witold Banka, bl.a. deltog.  
- Der er faldet dom i britisk dopingsag, hvor en dansk statsborger er fundet skyldig i 

dopingproduktion og -salg fra Indien, hvilket kan afstedkomme fokus på doping og bekæmpelse 
heraf i medierne over sommeren. Strafudmålingen er endnu ikke fundet sted.  

 
 
8. Eventuelt  
Der var intet at bemærke. 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.10 
 
 


