TI-DK bestyrelsesmøde 1. november 2018
Kl. 17:30-20:30
Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073
Deltagere: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Terkel Riis-Jørgensen,
Christine Lohmann
Andre deltager: Emma Siemens Lorenzen, Olivia Myglegård Larsen, Simon Hastrup
Afbud: Hans Krause Hansen, Christian Ougaard, Marina Buch Kristensen

Eksternt referat
1. Dagsordenen vedtages
2. Evaluering af AMM
- Det besluttes, at Terkel udfylder den officielle evaluering med udgangspunkt i
bestyrelsens feedback.
- Det giver mening at have mere fokus på regionale lande. Det er forskellige dagsordener
man har i diverse chapters afhængig af hvor i verden landene befinder sig.
- Strukturerne kunne forbedres: overholdelse af tid
- Man fik en følelse af, at der var et stort netværk, som TI-DK kan række ud til. Vi kan få
et samarbejde med mange af de andre gule lande. Det besluttes, at TI-DK skal gøre brug
af erfaringsudvekslinger med de forskellige chaptere.
- Til egen læring: TI-DK skal dedikere en fra bestyrelsen, som følger forløbet op til AMM
tæt for at klæde resten af bestyrelsen på inden.
3. Evaluering af IACC
- Overordnet: det gik rigtig godt. I nedenstående fokuseres på hvad TI-DK kan lære af
afholdelsen af IACC.
3.1 Konferencen
- Der har været utrolig mange positive tilkendegivelser omkring konferencens afholdelse
og indhold.
- Samarbejdet med Udenrigsministeriet har været rigtig godt.
- TI-DK har fået god omtale.
- Det fungerede ikke at starte kl. 8, og der var ikke pauser mellem workshopsene.
- På næste bestyrelsesmøde d. 6.12 følges op på den nationale handlingsplan.
- Det er vigtigt at finde en god master of ceremoniens/toastmaster.
- Der bliver et evalueringsmøde i den nærmeste fremtid.
- Natascha skriver mail til Udenrigsministeriet fredag d. 2. november omkring evaluering
og tak for samarbejdet. IACC skal også have tilbagemelding omkring hvordan det er at
lægge land til IACC. Man kan notere, at IACC skal vide, at det nationale chapter med
fordel kunne spille en større rolle inden afholdelsen af IACC.
3.2 Presseaktiviteter
- TI-DK fik meget opmærksomhed i den nationale presse.
- TI-DK laver en undersøgelse vha. Infomedia, og finder frem til hvor meget outreach TIDK fik i dagene under konferencen.
- TI-DK skal reagere på den nationale handlingsplan ved at tage elementerne en ad
gangen, således, at der kommer et efterspil.
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3.4 Frivillige
- De frivillige håndterede arbejdet rigtig godt. Roberto inviterede de frivillige til IACC i
2020 i Seoul.
3.5 Cinemateket
- Søndag d. 21. oktober og mandag d. 22. oktober afholdte TI-DK arrangementer i
samarbejde med Cinemateket. Simon deltog mandag aften og Jesper deltog mandag i et
debatpanel. Det var nogle vellykkede arrangementer. Cinemateket har kommet med
mange positive tilbagemeldinger omkring samarbejdet med os.
- Crime + Punishment filmen er en virkelig god film. Der er nogle temaer fra filmen
transparency kan bruge. Simon undersøger, om TI-DK må vise filmene igen og laver
lignende arrangementer. Det er oplagt at lave et mindre IACC revival et års tid efter i
samarbejde med IACC.
- Vi kan med fordel dyrke filmvisnings- og debatformatet mere.
3.6 Fair Play
- Det var en succesfuld koncert. Der blev solgt mange billetter på trods af, at salget blev
sat i gang sent.
4. Nyt fra sekretariatet
Roskilde
- TI-DK skal bruge effektmålingen til at lave awareness. TI-DK skal se effektmålingen,
som dokumentation på vores arbejdes effekt. TI-DK bør bruge metoden i fremtiden for
at finde ud af, hvad der fungerer, og hvor TI-DK skal lægge vores kræfter. TI-DK skal
være opmærksomme på at give Roskilde feedback.
5. Økonomi
- TI-DK har skiftet til Arbejdernes Landsbank. Karinna laver et overblik hurtigst muligt
omkring vores permanente overførsler, som skal ændres.
6. Opgaver og projekter fremadrettet
6.1 Frivillige
- TI-DK har et stærkt hold af ambassadører, som TI-DK skal huske at samarbejde med.
Det besluttes, at Terkel er tovholder omkring de frivillige og deres kontaktperson i
bestyrelsen.
- Det besluttes at afholde et “tak for 2018” arrangement og så lave et arrangement igen i
starten af 2019. Karinna, Emma og Olivia tager teten på at undersøge muligheden for et
frivilligarrangement d. 10. december.
6.2 Strategien
- Strategien kommer på bestyrelsesmødet i december.
6.3 Akkreditering
- Der arrangeres et møde med repræsentanterne fra TI-S i starten af det nye år. Karinna,
Natascha og Emma tager teten på akkreditering.
6.4 EU valg - position paper
- Der udarbejdes et position paper ifm. EU-valg.
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6.5 Folketingsvalg, aktiviteter
- TI-DK’s undersøgelse går godt. TI-DK mangler svar fra få partier. TI-DK tweeter om
valgløfter med et ønske om at sætte fokus på åbenhed om privat partistøtte.
6.6 Møde med GRECO 13/11
- TI-DK er inviteret til møde i Justitsministeriet sammen med pressen den 13. november.
TI-DK er blevet en del af det officielle program.
- Natascha deltager. Jesper deltager i forberedelserne.
7. Kommunikationsstrategi
Hjemmeside
- Ny historie på hjemmesiden, med oplevelse fra AMM eller IACC samt opfølgning på
vores pressemeddelelse fra IACC. Vi spreder Christines artikel om hendes workshop
'The Nordic Myth revisited'. Jesper laver en opfølgning på vores pressemeddelelse fra
IACC.
8. Simon
- 2018 har taget TI-DK nye steder hen og Simon advokerer for, at TI-DK skal gribe
opmærksomheden og arbejde kraftigt videre. Det er ikke et farvel men det er et på
gensyn. Bestyrelsen og sekretariatet siger tusind tak for Simons store indsats som
projektleder.
9. Evt.
9.1 Alpha film
- Alpha film mener fortsat ikke, at projektet har nok penge. Normalt giver
Undervisningsministeriet kun 60% af pengene. TI-DK holder dog fast i, at der må være
nok penge. Mette Frisk Jensen vil gerne deltage i filmen.
9.2 Generalforsamling
- Terkel tager teten på generalforsamlingen. Tænker som udgangspunkt en kort
generalforsamling og så noget fagligt indhold efter. Han laver et udkast til næste
bestyrelsesmøde d. 6. december.
9.3 Kontakt til gule chapters.
- Det besluttes, at Terkel udformer en mail til gule chapters omkring HV-spørgsmål.
Hvorefter TI-DK kan sende den rundt, hvorved TI-DK kan få vigtig overlevering mellem
lignende chapters.
9.4 Workshop på Sankt Annæ Gymnasium 13. december
- Natascha, Emma og Olivia deltager.
9.5 Den årlige anti-korruptionsdag
- Vi arbejder på at skrive en kronik, der kan udgives på dagen.
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