TI-DK bestyrelsesmøde
Mandag d. 22. juni 2009 kl. 17.00.

Hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12 i Baghuset, 3. Sal.

Referat:
1. Deltagere.
Poul, Christine, Christian, Birgitte (IFU) & Tine
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
3. Valg af mødeleder.
Poul
4. Valg af referent.
Tine
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt. Det blev derudover besluttet, at det fremover
skal fremgå af referaterne, hvilke bestyrelsesmedlemmer der har
deltaget i møderne.
6. Økonomi 2009 – halvårlig statusopgørelse (Poul)
Ca. en tredjedel af de forventede indtægter for 2009 (i form af
kontingentindbetalinger) er i hus.
Et svar vedrørende EU-finansiering af NIS forventes på den anden side
af sommeren. I fald svaret er negativt tages budgettet for 2009/2010 til
revision og en ny strategi vedr. medlemshvervning og øget synlighed
bør tages i brug.
7. Skat og øvrige offentlige organisationer som medlem (Poul)
Skat har bekræftet ønsket om medlemskab. Planen er at udsende en
fælles pressemeddelelse, når medlemskabet er på plads (august).
Det blev derudover besluttet i stigende grad at fokusere på offentlige
organisationer som mulige medlemmer i den generelle bestræbelse på
synlighed og medlemshvervning.

8. Whistleblowing (Poul).
Poul har givet interview til A4, samt interview i DM’s Magisterblad.
Derudover flere andre organisationer ved at tilsluttet sig initiativet.
Næste møde finder sted onsdag d. 24. juni.
9. ECA 2009 (Poul).
Poul og Tine deltog med stor tilfredshed. Korruption og sport (herunder
tættere samarbejde med TI Tyskland), whistleblowing, samarbejde med
den private sektor og hvervning af medlemmer var blandt de temaer der
havde størst relevans for TI Danmark.
10. NIS-studiet (Poul).
På grund af den meget komplekse EU-ansøgningsprocedure forventes
der først svar vedr. bevilling efter sommeren. Før der tages kontakt til
forskere, er det vigtigt at der tages stilling til, hvad vi ønsker at få ud af
studiet, og at det indarbejdes i en egentlig fremtidig strategi.
11. Grønland.
Det bør undersøges nærmere, hvorvidt den nye Selvstyrelov har
betydning for TI Danmark’s rolle i en undersøgelse af interne
grønlandske anliggender.
12. Siden sidst og evt.
•

TI-DK deltager som medarrangør af Ibis arrangement i
september.

•

Et medlem af TI Danmark, ønsker at TI Danmark kommenterer
en retssag de netop har vundet – dog nødvendigt først at
gennemlæse dommen, før der kan tages yderligere stilling til en
eventuel udtalelse.

•

Derudover har vi modtaget en henvendelse om deltagelse i et
program for en Vietnamesisk delegation i august vedr. korruption
i Danmark og TI’s arbejde generelt. Poul er umiddelbart
interesseret i at deltage.

•

Greco-rapport afventes.

•

Modtagelse af forslag til udarbejdelsen af korruptionsdatabase fra
frivillig.

•

Kommende bestyrelsesmøder:
Tirsdag d. 11. August
onsdag d. 9. September

tirsdag d. 6. Oktober
onsdag d. 11. November
torsdag d. 10. December (julefrokost)

