
 

 

Protokoll fra styremøte 1-21 

  

 
Sted/tid:  Microsoft Teams, 4. februar 2021 kl.08.00-12.00 
 
Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Erik Borge Skei, Vebjørn Rodal og Kristin Grefberg 

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: Britha Røkenes, Linda Olsen, Aksel 
Torgersen, Kristoffer Lie Loftheim og Martin Lauesen. 
 
Vedtakssaker: 01-21 til 06-21, og 11-21 
Orienteringssaker: 07-21 til 10-21 
  

 

Oppsummering 
Styreleder orienterte om saken i internasjonal skiskyting, styrets sammensetning og prosessen 
som resulterte i at Christian B. Hjort trakk seg som styremedlem.  

Vedtak 
Styret tar informasjonen til etterretning.  

Oppsummering 
Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 5-20. Eventuelle kommentarer og innspill 
er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl. 

Vedtak 
Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 5-20. 

 
 

Oppsummering 
ADNO og NIF har i løpet av 2020 sammen arbeidet for å sikre et styrket hjemmelsgrunnlag for 
ADNOs virksomhet. NIF og ADNO har utarbeidet et felles notat til KUD, og ADNO har i tillegg 
gitt en nærmere vurdering av hva en slik lov kan omfatte.   
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Vedtak 
Styret støtter prinsippene i det arbeidet som er utført så langt, og jobber videre med lovgivning 
som styrker hjemmelsgrunnlaget for ADNOs virksomhet.   
 
 

Oppsummering 
Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en revidert virksomhetsplan og budsjett for 
2021 med utgangspunkt i: 

 tilskuddsbrevet som ble oversendt 11. desember fra Kulturdepartementet etter at 
Antidoping Norge i statsråd ble tildelt 39 millioner kroner fra spillemidlene for 2021. 

 tilskudd fra Helsedirektoratet der ADNO ble tildelt 8,4 millioner kroner på 
statsbudsjettet for 2021. 

 
Vedtak 
Styret vedtar revidert virksomhetsplan og budsjett for 2021 hvor de samlede inntekter utgjør 
54.154.000 kroner og de samlede kostnader er 54.900.000 kroner.   
 
Styret sender brev om revidert plan og budsjett til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet 
med de presiseringer som fremkom i møte. 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre eventuelle språklige justeringer på virksomhetsplan og 
søknadsbrev før oversendelse. 
 
 

Oppsummering 
Professor dr. juris Trond Solvang søkte ADNO om bokstøtte til boken «Doping i idrett. En juridisk 
analyse» i e-post 16.12.2020. Etter det opplyste tar boken utgangspunkt i Johaug-saken og bruker 
den som inngang til en mer dyptgående analyse av rettsstillingen på sentrale utvalgte områder, 
spesielt ved uforsettlige dopingovertredelser. Solvang opplyser at boken tjener 
formidlingsformål for et bredere publikum, samtidig som den gir et sentralt juridisk-faglig 
bidrag. 
 
Vedtak 
Styret finner ikke grunnlag til å gi støtte til et slikt bokprosjekt på nåværende tidspunkt fordi  
ADNO har ikke støtteordninger til denne type prosjekter.  
 
 

 
Oppsummering 
Som følge av nytt antidopingregelverk skal det innhentes erklæringer fra tillitsvalgte og ansatte 
i Antidoping Norge om: 
1) at de godtar å være bundet av antidopingreglene som Andre Personer i samsvar med WADC hva 
direkte og forsettlige feil angår, og  
2)  at de bekrefter at de ikke er midlertidig suspendert eller soner en utelukkelsesperiode, og at de i 
løpet av de siste seks årene, ikke direkte eller med forsett, har vært involvert i atferd, som ville 
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ha utgjort et brudd på antidopingregler i samsvar med WADC dersom disse hadde fått 
anvendelse på vedkommende. 
 
 
Vedtak 
Styret godkjenner at slike erklæringer innhentes for alle oppnevnte og ansatte i Antidoping 
Norge, og at de vil bli innhentet i forbindelse med fremtidige oppnevninger og ansettelser. Det 
omfatter foruten sentralt ansatte også personer som er ansatt på timebasis, som for eksempel 
dopingkontrollører og foredragsholdere mv., personer i styret, komitéer og nemder, samt 
ansatte i evt. delegerte tredjeparter, som ivaretar oppgaver på vegne av Antidoping Norge 
innenfor områdene medisin, kontroll og påtale.  
 
Daglig leder kan – i de tilfelle det er forenelig med kravene i WADAs kodeks – tillate at det alene 
innhentes erklæring om at de godtar å være bundet av antidopingreglene som Andre Personer i 
samsvar med WADC hva direkte og forsettlige feil angår. 
 
 

 
Saken unntas offentliggjøring i protokollen.
 
 
 
Møtet hevet kl. 10.45 
 
 

Oslo, 04. februar 2021   
 
 
 

  
 

 

    Thorhild Widvey 
        Styreleder 

 
 
 

Siri Beate Hatlen   Kristin Grefberg  Erik Borge Skei 
Nestleder 

 
 

  Styremedlem  Styremedlem 

   Vebjørn Rodal  Anders Solheim 
   Styremedlem  Daglig leder 

 
 
Referent:  
Mona Kristiansen 


