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Bestyrelsesmøde 1/2020

4. februar 2020, kl. 15.00 – 17.30

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

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
Am ali e Vi nde Vret t os (AVV), li gesom Jesper F ri gast Larsen, ADD’s jurist, deltog under pkt. 2, og Jakob
Berget , ADD’s it-m anager, og Jakob Mørkeberg, ADD’s v i denskabel i ge seni orkonsul ent , del t og under pkt . 3.

Mødet begyndte kl. 15.00

1. Godkendelse af dagsordenen
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. DPO-rapport
ADD’s j uri st opsummerede indholdet i DPO-statusrapporten. KD stillede spørgsmål til GDPR-spørgsmål i
forhold til indsamling og afsendelse af udøveres urinprøver. Det blev oplyst, at urinprøverne sendes
anonymiseret til laboratoriet, da de ikke er påført nav n, men et serienummer, som kun ADD kan spore til en
udøv er. Data indhentet ved gennemførsel af dopingkontroller lagres i ADAMS, som er en WADA-database.
ADD har en databehandleraftale med WADA, som opfylder kravene i GDPR.

3. Medicin-app
ADD’s i t-manager og videnskabelige seniorkonsulent demonstrerede den endelige app og
admi ni st rati onsm odul et bag app’en ”ADDm as”. De kunne desud en oplyse, at det er blevet indført i ADD’s
rammeaftale med Kulturministeriet som mål for 2020, at der gennemføres en brugerunder sø gel se af app’en
f or at f å v iden om udbredel sen af app’en og brugernes t ilf redshed herm ed. ADD vil tilknytte en praktikant til
opgav en.

MO nævnte, at hendes undersøgelser viser, at der er mange udøvere, der er bekymret for at tage medicin,
fordi de netop er bekymret for, om præparaterne er tilladte ift. Dopinglisten, hv orfor der måske er potentiale
for at udbrede app’en ti l andre l ande.

4. Notat til Kulturministeriet
ADD’s not at t il Kulturministeriet med forslag til initiativer på antidoping- og matchfixingområdet blev drøftet.

KD roste, at resultaterne fra registerstudiet er anvendt i notatet til at anskueliggøre, hv or meget misbrug af
anabole steroider koster samfundet. KD v urderer, at det kan have en effekt på personerne, som ADD ønsker
at få i tale på fitnessdoping-området. Sekretariatet oplyste, at ADD på opfordring af skatteministeren sender
en forespørgsel om et møde med skatteministeren og sundhedsministeren sammen med DIF.
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PG roste adresseringen af den angivelige forglemmelse af straffelovens § 191a i retsplejelov ens § 799
vedrørende muligheden for hemmelig ransagning i antidopingmæssig sammenhæng, for eksempel i
forbindelse med produktion, salg, distribution mv. af dopingstoffer.

5. Dopingregler fra 2021
Sekretariatet orienterede på mødet om, at nedenstående skal revideres som følge af, at det nye WADA-
kodeks blev v edtaget i november 2019:

• Implementering af WADA’s nye kodeks inkl. nationale antidoping-regler
Første skridt i implementeringen er at få det nye WADA-kodeks ov ersat til dansk. ADD har stået for
indhentning af tilbud samt valg af oversætter til opgav en, efter aftale med KUM. ADD havde som en
del af udbudsmaterialet anmodet om en prøveoversættelse. Virksomheden, der havde lavet den
bedste prøv eoversættelse, havde tilmed givet det billigste tilbud, hvorfor de er v algt til opgav en. ADD
samarbejder desuden med DIF om at omsætte det nye WADA-kodeks til opdaterede nationale
antidopingregler.

• Motionsdopingreglementet
Det gældende motionsdopingreglement har eksisteret siden 2009 med mindre justeringer tilføjet
ov er årene. Det har nu været gældende gennem to WADA-kodekser. Antidopingarbejdet,
idrætslandskabet og samarbejdet mellem idrætsorganisationerne har ændret sig siden vedtagelsen
af reglementet. Fra januar 2021 træder det nye WADA-kodeks i kraft, og dette er en anledning til
også at se på en revision af motionsdopingreglementet. Bl.a. medfører det nye WADA-kodeks en
def i niti on af ’recreati onal at hl et es’, som i et omf ang f orsø ger at i nddrage m oti onsakt iv e i kodekset .
Relev ante medarbejdere i sekretariatet gennemfører en intern proces, der har til formål at afklare
rammerne for et nyt motionsdopingreglement samt levere anbefalinger og dilemmaer set f ra ADD’s
synspunkt i et kommende arbejde for et nyt motionsdopingreglement. ADD vil herefter tage initiativ til
en udvikling af motionsdopingreglementet i samarbejde med relev ante interessenter, herunder DIF,
DGI, Firmaidrætten, DFHO og KUM.

Bestyrelsen støttede, at denne revidering bliver prioriteret det kommende år, og tilkendegav , at
bestyrelsen v ar interesseret i at blive inddraget i denne proces.

6. Samarbejdsaftale med Rigspolitiet
Sekretariatet orienterede på mødet om indholdet i aftalen, processen, der er gået forud for aftalen, og den
videre proces.

Den forudgående proces har v æret lang (7 år), hvilket blev behandlet i medierne i slutningen af 2019. ADD’s
del af ansv aret for at forlænge processen består i, at ADD underv ejs i perioden for den lange
sagsbehandlingstid i Rigspolitiet og Justitsministeriet har udviklet og ændret arbejdsmetoden beskrev et i
aftalen, da arbejdsmetoden på motions- og fitnessområdet hav de ændret sig fra at være meget test-
orienteret til forebyggelsesorienteret, mens processen med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen stod på. Det
er glædeligt, at der nu er en god og meningsfuld aftale på plads. Sekretariatet oplyste, at der er mange af de
ansatte fitnesskonsulenter, der er ansatte i politiet. Sekretariatet slog fast, at det ikke er disse konsulenter,
der skal foretage besøge i politikredsene eller på politiskolerne. ADD har aktuelt tre fitnesskonsulenter, der
ikke har tilknytning til politiet, som vil stå for besøgende omfattet af aftalen.

7. Økonomi
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BP spurgte ind til rammerne for den generelle lønudvikling i sekretariatet. Sekretariatet oplyste, at den
generelle lønudvikling for medarbejderne i sekretariatet i 2019 er 1 %, og at der i år derudover er blevet
anv endt ca. 1 % til individuel forhandling. I alt anv endes der dermed ca. 2 % af lønudgifterne til lønudvikling.
Denne praksis bakkede bestyrelsen op om.

8. Vedtægter og direktionsinstruks
DON foreslog, at linjen omhandlende, at ADD er en nonprofit organisation, indskrives under § 3, stk. 1 i
stedet for som foreslået under § 1, stk. 2. Dette blev vedtaget, hvorefter bestyrelsen godkendte v edtægterne
og direktionsinstruksen, som formanden underskrev på v egne af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte
desuden, at sekretariatet på vegne af bestyrelsen indsender v edtægterne til kulturministeren til godkendelse.

9. Meddelelser
Til statusrapport 2019 (bilag 5):

• Samarbejdsaftalen med International Testing Agency (ITA) udestår, da sekretariatet har ligget i
forhandlinger med ITA. ADD forventer at modtage en underskrev et aftale i 1Q20.

Generelle meddelelser:
• Jakob Fuglsang-sagen

Bestyrelsen blev orienteret om sagen.
• Svømmesagen

Kammeradv okaten har gennemført en undersøgelse, som forventes offentliggjort inden længe.
• ADD har modtaget et forslag fra en journalist vedr. udarbejdelse af en bog om antidopingarbejdets

udvikling i Danmark de seneste 20 år. Sekretariatet er ved at afdække relevansen af bogprojektet.
• Rusland

WADA har bedt om en åben høring, men det kræver, at Rusland går med til dette.

Mødet sluttede kl. 17.30


