
TI-DK bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 23.2 kl. 17-20 

 

hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.  

(Hvis porten er lukket, ring på tlf. 61 31 97 68) 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Deltagere 

i. Camilla, Christine, Poul, Jens, Birgitte og Louise 

2. Godkendelse af dagsorden. 

i. Godkendt. 

3. Valg af mødeleder. 

i. Poul 

4. Valg af referent. 

i. Louise 

5. Generalforsamlingen: 

i. Det blev besluttet at vi vil prøve at finde oplægsholdere til at tale 

om whistleblowing. Der vil blive taget kontakt til 

ombudsmandskontoret for at høre om de kunne lave et oplæg om 

en whistleblowerinstitution forankret i ombudsmandsinstitutionen. 

ii. Medlemmer skal aviseres om den forsinkede 

kontingentopkrævning, der skyldes vores igangværende 

tilmelding til PBS. 

6. Ansættelse af ny projektassistent 

i. Arbejdsopgaver inkluderer indledningsvis: 

 Tilmelding til betalingsservice 

 Sortering i mailliste til nyhedsmodtagere 

 

7. Strategi 

i. Hvordan vil vi opfylde vores strategi og målsætning? Og hvorfor 

det? Er DK et ikke-korrupt land eller ej? Det ved vi stort set ikke 



ret meget om og det afhænger meget af definitioner (er sort 

arbejde inkluderet?) Hvis korruption i DK er mere end en 

anekdote så vil transparens kunne afdække det.  

ii. Problem at der er en systemisk afgrænsning for hvad man kan få 

adgang til. Fx domstolsafgørelser som man kun kan få adgang til 

hvis man er part eller ministerens noter, der er undtaget 

offentligheden.  Så længe de er håndskrevne er de undtaget 

offentligheden og der har udviklet sig en praksis, hvor noter 

skrives i hånden således at de er undtaget offentligheden. 

iii. TI bør markere sig knivskarpt på at der er områder hvor der ikke 

er adgang til informationer.  

iv. Der skal tages et valg om vi skal være lobbyister eller om vi skal 

ud til befolkningen. Det er for ambitiøst at nå begge dele indenfor 

5 år. Man kunne vælge at gå en mere digital vej når vi 

kommunikerer i stedet for at arrangere arrangementer.  

v. Videnscenter kunne ske gennem dannelse af ekspertgrupper. 

Netværksbaseret organisation.  

vi. Handling overfor målgruppe. 

vii. Målene skal angive en retning ikke en specifik målsætning. 

viii. Det blev besluttet at alle hver især går hjem og overvejer 

strategien og skriver det ned.  

ix. Det kunne være fint hvis man kunne arbejde på forskellige 

niveauer så der er et ekspertpanel der beslutter hvordan vi 

arbejder politisk med et emne samtidig med at nogle frivillige 

arrangerer en demonstration. Det ville være optimalt at arbejde 

på flere niveauer. 

 

 

 


