Protokoll fra styremøte 3-18

Sted/tid:

Oslo, 12. juni 2018, 10.00-12.30.

Deltatt:

Vebjørn Rodal (Fung. leder), Nils Kristian Moe, Nina Frisak, Knut-Marius Sture.

Observatør: Valgerd Svarstad Haugland.
Forfall:
Ingen
Fra administrasjonen deltok følgende:
Hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien, Fredrik Lauritzen og Rune Andersen.
O-sakene:
Britha Røkenes, Kim Eilertsen

VEDTAKSSAKER:
Sak 12-18 Protokoll fra styremøte 2-18
Oppsummering
Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 2-18, avholdt 26. april 2018.
Vedtak
Styret godkjenner protokollen fra styremøte 2-18

Sak 13-18 Prioriteringer i det internasjonale arbeidet
Oppsummering
Antidoping Norge er sterkt engasjert i internasjonalt arbeid. Mange prosjekter har omfattet
bistand til søsterorganisasjoner i andre land. Dette har vært, og er viktig. Nå ønsker vi også å
fokusere på samarbeid med likeverdige partnere som kan bidra til å utvikle og utfordre ADNO i
det arbeidet vi utfører nasjonalt og internasjonalt. I første omgang ønsker nærmere samarbeid
med det franske og det amerikanske antidoping byrå, hhv AFLD og USADA.
Andersen orienterte.
Vedtak
Det etableres samarbeid med AFLD og USADA.

Sak 14-18 Prioriteringer i forskningsarbeidet
Oppsummering
Tidligere samarbeidsavtale mellom ADNO, Norges idrettshøgskole (NIH) og Norges Skiforbund
(NSF) vedr. forskning er avsluttet.
ADNO og NIH har siden i vinter hatt dialog om fortsatt samarbeid for å stimulere til forskning,
men med en annen innfallsvinkel.
NIH ønsker å styrke satsingen på antidopingforskning og har besluttet å fullfinansiere en
stipendiatstilling til dette formålet. For å knytte et større fagmiljø opp mot tematikken ønsker
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de å involvere ytterligere en stipendiat tilknyttet en annen seksjon. NIH ønsker delvis ekstern
finansiering for sistnevnte, og har søkt ADNO og særforbund om dette.
Lauritzen orienterte.
Vedtak
•
•
•

ADNO inngår samarbeidsavtale med NIH om samfinansiering av en stipendiatstilling
innenfor antidopingforskning i perioden 2018-2021
Stipendiatstillingen finansieres dels av NIH og dels av eksterne samarbeidspartnere.
ADNOs involvering avhenger følgelig at minst et særforbund også deltar i samarbeidet.
ADNO inviteres til å bistå med faglige innspill i forkant og under prosjektperioden for å
sikre at forskningen er relevant for antidopingarbeidet

Sak 15-18 Hederstegn - Valgerd Svarstad Haugland
Oppsummering
Stiftelsens styre har 09.06.2015 vedtatt retningslinjer for påskjønnelse av arbeidstakere og
andre i Stiftelsen Antidoping Norge. Når styrets leder nå skal fratre sitt verv som styreleder i
Antidoping Norge, ønsker vi å vurdere hennes arbeid opp mot disse retningslinjene.
Byfuglien orienterte.
Vedtak
Styret tildeler Valgerd Svarstad Haugland Stiftelsen Antidoping Norges Hederstegn med
diplom for hennes virke i styret og den omfattende innsatsen hun har lagt ned for
antidopingarbeidet.
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