
TI-DK bestyrelsesmøde 

Mandag d. 27. september 2010 kl. 17.00 

 

hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.  

(Hvis porten er lukket, ring til Magnus på tlf. 6131 9768) 

 

 

Dagsorden: 

1. Deltagere 

i. Jeppe, Christine, Poul, Magnus, Jens 

2. Godkendelse af dagsorden. 

i. Ja 

3. Valg af mødeleder. 

i. Poul 

4. Valg af referent. 

i. Magnus 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

i. Ja 

6. Genakkreditering af TI-Danmark. 

i. Det hjælper på det, men der mangler stadig noget. Vi 

færdiggører det og sender det af sted i løbet af ugen.  

7. AMM/IACC  8. – 13. november 2010. 

i. Vi satser på at sende et medlem af sted, men det afhænger af 

finansieringen fra TI IS, og fra medlemmets arbejdsgiver. Det er 

vigtigt for os at have en repræsentant med til mødet, så vi håber 

det kan lade sig gøre.  

8. NIS-projekt. 

i. Der er ikke det store nyt siden mødet om NIS d. 15/9. Vi afventer 

mail fra dem d. 29/9 angående godkendelse af de 

ansættelsesforhold vi vil tilbyde de medarbejdere som skal 

ansættes til projektet.  

b. Grønland 



i. Et medlem har haft kontakt med CSR medarbejder i Air 

Greenland, som arbejder på at revitalisere idéen om et 

grønlandsk TI chapter. De har spurgt TI DK om hjælp med det 

praktiske, og vi vil støtte op omkring det alt det vi kan. Hvor 

meget afhænger af konstruktionen af chapteret (om det bliver et 

uafhængigt eller subnationalt chapter). Grønland skal igen sættes 

på vores strategiplan.  

9. Siden sidst, andet og evt. 

i. Henvendelse fra Danwatch angående Mærsks aktiviteter i Angola. 

De ønsker et interview til deres hjemmeside. Vi siger ja, og 

formanden bliver vores repræsentant.  

ii. LinkedIn henvendelse pr. mail: det er ikke henvendt til 

organisationen, men på et personligt plan. Medlemmerne må selv 

vurdere om de vil svare.  

iii. Hjemmesiden skal på næste dagsorden. Der opfordres til at 

bestyrelsesmedlemmerne går ind på www.transparency-

international.dk og kommentere. 

 

 

http://www.transparency-international.dk/
http://www.transparency-international.dk/

