TI-DK og bestyrelsesmøde
MANDAG D. 12 2007 KL 17.00
Borgergade 111, hos Global Advice København
med følgende

DAGSORDEN

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af mødeleder
Jens B.

3.

Valg af referent
Marie

4.

Møde med MS – Christine
Der vil i fremtiden være et samarbejde med MS, debatten om fattigdom og
korruption d. 21. nov. vil være den første i rækken.

5.

Møde med WELL
Vi har netop haft møde med WELL. Konferencen vil bestå af 4-5
wokshops. Konferencen vil finde sted på CBS, Solbjerg Plads, engang i
start april. Programmet er endnu under udarbejdelse, fokus vil være på
danske firmaer, CSR, forensic accounting. WELL arbejder på et budget.
Næste møde med WELL er mandag d. 3.dec.

6.

Arbejdet med firmamedlemmer Jens
TI har fået mandat til at hæve kontingentet over for firmaer. Jeppe og Jens
B. vil udarbejde et budget.

7.

Whistleblower – off. Ansatte Jens

Der er for tiden et fokus på whistleblowning og offentligt ansatte vilkår i
den forbindelse. Et fremtidigt samarbejde med DJØF ( evt.
foredragsrække) kunne være interessant.
8.

NIS/ Grønland . For at kunne lobby for finansiering mener jeg ( Jens
B.) det er nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe som finder ud af
metodikken i NIS studierne. Hvem har lyst til at melde sig?
Jeppe og Christine er med i arbejdsgruppen og vil finde ud af hvad der i
kunne være interessant/vigtig at beskæftige sig med om Grønland.

Evt.
Lars B. Struwe vil meget gerne komme og berette om sin forskning – der er
planlagt et møde med Lars B. Struwe tirsdag d. 11. dec. Kl. 19.00
Rejserefusion: Christine vil i fremtiden få refunderet sine togbilletter ( Århus-Kbh)
Referat til hjemmeside: I fremtiden vil referater ikke blive offentliggjort på
hjemmesiden, idet disse i forvejen udelukkende er beslutningsreferater. Derimod
vil der blive udsendt nyhedsbrev hvert kvartal, således at medlemmer og andre
interesserede kan få et indblik i hvad der sker i TI-DK ( Marie udarbejder
nyhedsbrevene).
Næste bestyrelsesmøde er inden Lars B. Struwe’s oplæg d. 11.dec. kl.
17.00 BEMÆRK – Nørregade 7a hos Rambøll Management

