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STYREMØTE NR. 7, 2016 – 2018  

Skypemøte1. februar kl 2100  

         Oslo, 1. februar 2017 – R.R 

 
  

PROTOKOLL  

  

Til stede:  Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol,  

Hans Peter Olsen, Lisbeth Gederaas og Arne Horten. 

 

Forfall:   Halvor Flatland 

  

Til stede fra adm.:    Rakel Rauntun og Stig Flatebø.  

 

  

VEDTAKSSAKER  

  

 Sak 38: Behandling av saker til ekstraordinær IBU Kongress  

IBU har innkalt til ekstraordinær kongress i Hochfilzen 8. februar 2017. Den  

ekstraordinære kongressen skal behandle det åpne brevet fra 160 utøvere som ble  

oversendt IBU styret under sesongens World Cup runde i Ruhpolding. 

 

Brevet fra utøverne stiller krav til IBU om å vise handlekraft i antidoping arbeidet,  

spesielt som en følge av McLaren rapporten som kom i 2016. I brevet er det listet tre  

punkter som drastisk medfører strengere straffer: 

1. Inntil 8 års utestengelse ved positiv dopingprøve 

2. Inntil 1 Mill Euro i bot til nasjonen ved positiv dopingprøve 

3. Reduksjon i nasjonskvoter hos respektiv nasjon ved positiv dopingprøve. 

 

De foreslåtte punktene fra utøverbrevet er ikke juridisk behandlet av IBUs lovkomite,  

slik de foreligger i saksdokumentene til kongressen. IBUs lovkomite vil jobbe med  

kravene fra løperne frem til kongressen 8. februar, men det er knapp tid til å få  

behandlet kravene juridisk, der en også må ta hensyn til WADA koden. 

 

Administrasjonen foreslår at vi stiller oss bak prinsippene i brevet, men ber om at de  

økte kravene til straff oversendes IBUs styre og lovkomite for videre utarbeidelse og  

komplementering. Deretter vil saksgangen være slik at IBU oversender bearbeidet  

forslag til WADA med innstilling til implementering. WADA vil da vurdere forslaget ut  

fra gjeldende WADA kode. 

 

Vedtak:  Styret vedtar at president, generalsekretær og Tore Bøygard 

representerer NSSF på IBUs ekstraordinære kongress i 

Hochfilzen 8. februar 2017.  

 

Styret stiller seg bak prinsippene i brevet, men ber NSSFs 

delegater foreslå overfor Kongressen at kravene i utøverbrevet 



oversendes IBUs styre og lovkomite for videre utarbeidelse og 

nyansering slik at de blir juridisk mer holdbare og korresponderer 

med WADA koden. Deretter oversendelse til WADA med innstilling 

til implementering. 

   

 

 Merknadsfrist:          Fredag 3. februar 2017  

   

Videre møteplan:   

Dato       Sted       Møte          

17. februar 17    Hochfilzen      Styremøte 8 2016-18  

6. april 17      Gardermoen     Styremøte 9 2016-18  

5. mai 17      Østlandet      Styremøte 10 2016-18    

    

   

   

  

Erlend Slokvik                Heidi Skaug                    Gjermund Hol           Arne Horten 
President Visepresident org.      Visepresident sport                         Styremedlem   

    

 

 

  

Hans Peter Olsen                      Lisbeth Gederaas             
Styremedlem                                Styremedlem                         
   

                               

   

  

Rakel Rauntun  
Generalsekretær  


