Protokoll fra styremøte 2-20

Sted/tid:

Microsoft Teams, 21.april 2020, kl.09.00-11.00.

Deltatt:

Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Vebjørn Rodal, Anne-Lise Rolland, Erik Borge Skei og
Nina Frisak.

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien og
Mona Kristiansen.
Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Fredrik Lauritzen, Britha Røkenes,
Rune Andersen, Aksel Retvik Torgersen og Frode G. Hestnes.
Vedtakssaker: 14-20, 15-20 og 21-20
Orienteringssaker: 16-20 til 20-20

Oppsummering
Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 1-20. Eventuelle kommentarer og innspill
er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.
Vedtak
Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 1-20.

Oppsummering
Det er utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2019, med en egen styrets beretning,
inkl. økonomisk beretning. Det er videre laget en egen vurdering av virksomheten som
oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet som et tillegg til rapporten.
Vedtak
Styret vedtar styrets beretning for 2019, inkl. økonomisk beretning. Styret fastsetter de
fremlagte regnskap for 2019 med et underskudd på kr. 389.933,- som stiftelsens regnskap for
2019. Underskuddet belastes stiftelsens egenkapital.
Styret ber daglig leder oversende årsrapport inkl. årsberetning fra styret, årsregnskap inkl.
avdelingsoversikt og følgebrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

Protokoll fra styremøte 2-20

Oppsummering
Antidoping Norges kontrollprogram er påvirket av koronasituasjonen. Med leie av en bobil
har det vært mulig å opprettholde et begrenset testprogram, og i tillegg gitt oss muligheter til
å øke testantallet relativt raskt.
I tillegg til å videreføre og videreutvikle denne formen for testing, ser vi at begrensningene
som følge av korona gir oss mulighet til å tenke utvikling av kontrollprogrammet. En aktuell,
alternativ måte å teste på er metoden Dried Blood Spot, som har vært oppe til vurdering også
uavhengig av koronasituasjonen.
Vedtak
Styret gir administrasjonen fullmakt til å omdisponere midler på budsjettet for 2020 for å
finansiere utvikling av metode for analyse av dopingmidler med Dried Blood Spot, som matriks
ved Norges laboratorium for dopinganalyse. Midlene tas i hovedsak fra testbudsjettet.
Styret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere kjøp, langtidsleie av nåværende bobil og/eller
ytterligere leie av bobil for å opprettholde et testprogram. Dersom kjøp er aktuelt ber styret
administrasjonen komme tilbake, snarest i e-mail, med ytterligere informasjon og detaljer for
behandling og vedtak i styret.
Administrasjonen tilskriver Kulturdepartementet om omdisponering av budsjettet.

Oslo, 21. april 2020

Thorhild Widvey
Styreleder

Siri Beate Hatlen
Nestleder

Nina Frisak
Styremedlem

Erik Borge Skei
Styremedlem

Anne-Lise H. Rolland
Styremedlem

Vebjørn Rodal
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder
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