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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde i Anti Doping Danmarks bestyrelse 
14. marts 2013, kl. 14-17 

________________________________________________________________________ 
 
Til stede:  
Mette Hartlev (MH), Camilla Andersen (CA), Lene Volke Roesen (LVR), Birgitte Nielsen (BN), Michael 
Kjær (MK), Morten Mølholm Hansen (MMH), Line Saletta (LS), Morten Bennekou (MB), Adam Spliid 
(AS). 
 
Afbud: Claus Schou Jensen (CSN), Lotte Büchert (LB), Morten Storgaard. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden kommentarer 
 
2. Velkommen og præsentation 
MH bød velkommen og alle deltagere præsenterede sig. 
MH orienterede om at den eksisterende forretningsorden trængte til en opdatering. Forslag til dette 
vil blive drøftet på kommende møde 
Det fremgår af vedtægterne, at der skal vælges en næstformand. Dette vil også blive taget op på 
næste møde, og MH opfordrede bestyrelsen til at tænke på kandidater. 
 
3. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering)  
LH fremlagde kvartalsrapporten og orienterede om udvalgte punkter. Herefter blev medarbejdere i 
ADD samt de overordnede arbejdsopgaver præsenteret (LH). MH orienterede om hvorledes 
bestyrelsen agerer overfor pressen: Formanden udtaler sig om bestyrelsesanliggender og direktøren 
om aktuelle sager hørende til daglig drift. Som bestyrelsesmedlem skal man være opmærksom om 
man udtaler sig på egne eller organisationens vegne. Som afrunding på punktet orienterede LH om 
WADAcode review proces og indhold.  
Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
4. Økonomi  
Dette punkt blev udskudt til næste møde for at give mere plads til drøftelse af punkt 6. 
 
5. Motionsdoping området 
LH gav status på implementeringsplanen for de 8 tiltag fra regeringen på motionsområdet. 
Med hensyn til samarbejde med dansk laboratorium til motionsprøver, var bestyrelsen enige om at 
indgå aftale med Teknologisk institut (TI). TI var efter udbudsrunden leveringsdygtige i et tilbud, 
der havde de laveste totalomkostninger samtidig med dokumentation for høj kvalitet på arbejdet. 
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MH gennemgår detaljer i samarbejdsaftalen med TI før underskrift. Orienteringen blev taget til 
efterretning og det blev besluttet at underskrive samarbejdsaftale med TI om analyser af 
dopingprøver fra motionsområdet. 
   
 
6. Efterforskning (orientering) 
LH og MMH orienterede bestyrelsen om det pågående efterretningsarbejde centreret omkring 
Michael Rasmussen sagen. Opgaverne relateret til området løses af interne ressourcer ved hjælp af 
omlægning af interne arbejdsgange. ADDs behov for yderlige arbejdskraft drøftes løbende. ADD 
kan trække på WADAs afhøringsekspert sammen med det øvrige internationale netværk. 
 
Bestyrelsen drøftede dernæst udkastet til en ny artikel 3.3 i DIF's og ADD's antidopingregler.  
 
Det blev besluttet:  
  
• at omformulere artikel 3.3.4 i lyset af retsplejelovens regler om vidnepligt. Lene Rosen indsender 
forslag til formulering som afstemmes med DIF's jurist  
• at justere sanktionen fra 2 års udelukkelse til 1 års udelukkelse. Morten Mølholm tager dette 
spørgsmål op med DIF's bestyrelse 
 
En revideret formulering af artikel 3.3.3-3.3.4 udsendes til ADD's bestyrelse mhp tilkendegivelse af, at dette 
svarer til beslutningen på mødet. 
 
 
7. Eventuelt 
Mødeplan for resten af året håndteres via Doodle (LH indkalder) 
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