TI-DKs BESTYRELSESMØDE
Mandag 08. OKTOBER 2007 KL 17.00
Borgergade, København
med følgende

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Valg af mødeleder
Jens B.
3. Valg af referent
Marie D. Olesen
4. Siden sidst – ny medarbejder
Marie D. Olesen ny ansat student, med arbejdsplads hos Rambøll Management.
5. Medlemskontingent
Medlemskab opgøres for et år ad gangen, med start ved hver Generalforsamling.
Marie er i gang med at opfølge på eksisterende medlemmer, status mv. Der vil
blive udsendt nyt girokort/opfordring til fortsat medlemskab ved næste
Generalforsamling. Det blev besluttet at nærmere definere den fremtidige
metode for opfordring af medlemskontingent på denne måde.
6. Opfølgning medlemskampagne, firmaer
Jens B: Firmamedlemskab kan evt. være graduerede i kontingent. Jens B. vil
skrive ud til medlemmer ang. denne evt. beslutning. Endvidere vil det være et
punkt på næste bestyrelsesmødes dagsorden hvorvidt taksterne skal forandres
samt hvilken strategi og hvilke firmaer der kunne være potentielle medlemmer.
7. MS møde
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Vi diskuterede at arrangere et fælles medlemsmøde med MS, som har sat
korruption på programmet. Christine er ansvarlig for mødet med MS.
8. WELL konference
WELL vil gerne medvirke til næste konference og har ønsket at der dette år kan
blive plads til flere studerende og at konferencen er planlagt afholdt i febr. 2008.
Jens B. Jeppe, Nils, Marie medvirker til at arrangere konferencen.
9. Evt. og næste møde.
9.1 Jens B.: Marie’s ansættelse: TI-DK bliver registreret i erhvervs og
selskabsstyrelsen, hvorfor Marie’s løn bliver betalt direkte af TI.
9.2 TI-DK’s adresse bliver ændret til c/o Rambøll Management, hvilket også skal
ændres på hjemmesiden.
Der oprettes netbank for at gøre medlemsbetaling lettere.
9.3 Jens B.: TI-DK’s akkreditering: Der blev krævet en handlingsplan samt et
budget ved TI-DK’s akkreditering. og Jens B. har lavet udkast til dette.
Til næste bestyrelsesmøde vil Jeppe fremlægge en handlingsplan, Jens B. vil
ligeledes komme med et bud på et budget.
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Global Advice i Borgergade 111, kl.
17.00 d. 12. nov.
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