TI-DK bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2019
Kl. 17:30-20:30
Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073

Referat
Tilstedeværende: Natascha Linn Felix, Karinna Bardenfleth, Charlotte Willer, Marie-Louise
Seidler Nesheim, Terkel Riis-Jørgensen, Christian Ougaard, Birgitte Bang Nielsen, Marina Buch
Kristensen, Jesper Olsen
Andre deltagere: Julian Ekberg, Rosa Bisgaard
Afbud: Marina Buch Kristensen, Simon Hastrup, Christine Jøker Lohmann
1. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
2. Bestyrelsen siden sidst
•

Natascha, Jesper og Christian har haft fokus på den sag, der vedrører Carlsberg Danmarks
datterselskab i Indien. Sagen, der er offentliggjort gennem Berlingske, handler om
bestikkelse foretaget af repræsentanter fra selskabet. Natascha var i Radio24Syv om
sagen, som du kan læse mere om her.

•

Charlotte er i kontakt med Green Network om fremtidigt arrangement.

•

Christian har deltaget i tre afsnit af en ny podcastserie hos Podimo om hhv. korruption,
skattely og ATEA-sagen.

•

Jesper har udarbejdet analyse af lovkataloget ud fra et TI-synspunkt.

•

Jesper deltog ligeledes Dansk Ungdoms Fællesråds arrangement på Købenahvns
Universitet (KU) om magt og politik.
■ Aftalte i den forbindelse et møde med Lars Aslan (S) om åbenhed om partistøtte.

•

Borgerforslaget udløber til november, og antallet af underskrifter er stadigvæk beskedent.

•

Inden næste bestyrelsesmøde (BM) sender alle bestyrelsesmedlemmer et billede til
Sekretariatet til brug på hjemmeside.

•

Man er ligeledes velkommen til at sende et billede til Jesper til brug på Twitter. Idéen er at
få sat ansigter på TI-DK.

•

Der skal tages et nyt gruppebillede.

3. Nyt fra sekretariatet
•

Frivilligmøde d. 30. september

•

TI-DK deltager i en paneldebat arrangeret af den tværfaglige studenterforening PoKo
(Politisk Kommunikation). Eventet foregår på KU’s Center for Sundhed og Samfund.

•

Folkemøde 2020: Der er booket færgebilletter til tre biler. Som udgangspunkt booker vi
ingen busser.

•

Roskilde Festival 2020: Roskilde Festival har kontaktet TI-DK, og gjort opmærksom på
muligheden for at søge om donationer. Det blev besluttet, at ansøgningen overgår til
frivilliggruppen.

•

Fundraising generelt: Alle ansøgninger skal godkendes af bestyrelsen.

•

Om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i frivilligmøder: Fremover har bestyrelsen en fast
repræsentant, som deltager i frivilligmøderne. Ydermere vil bestyrelsesmedlemmer
deltage, såfremt de har en specifik arbejdsopgave der skal følges op på. Bestyrelsen er
derudover altid velkomne og vil fortsat deltage fra tid til anden – især for at tilføre
frivilligmøderne faglig ballast.

•

Det er fortsat uvist hvorvidt TI-DK deltager i IACC 2.-5. juni 2020 i Sydkorea.

4. Økonomi (Karinna)
● Karinna går snart på barsel, og derfor bliver den pågældende periode tilvejebragt med
hjælp fra Charlotte og Birgitte.
● Julefrokost: Torsdag d. 5. december i forbindelse med bestyrelsesmøde, hvor frivillige
ligeledes vil være velkomne

5. Opdatering på kommunikationsstrategi (Jesper)
•

Karinna og Birgitte har oprettet en side på LinkedIn, som hedder Transparency
International Danmark

•

Foreløbig kommunikeres der på dansk.

•

Målgruppe: Virksomheds- og erhvervsrettet.

•

Idéen er, at de forskellige SoMe-platforme skal fokusere på forskellige målgrupper.

•

LinkedIn-siden er stadigvæk i proces, og Jesper tager en snak med TI-S for inspiration

6. Generalforsamling 2020 (Terkel)
•

2020 er 25 året for TI-DK’s stiftelse

•

Terkel taler med Altinget og Berlingske om muligheden for at de deltager

•

Hvis ikke det kan lade sig gøre, undersøger Terkel muligheden for et fokus på Britta
Nielsen-sagen

•

Andre muligheder: SØIK, en fremtrædende forsker eller politiker

7. Strategimålsætning 5 - lobbyisme (Christian)
•

Diskussion om eventuelle problemstillinger i forbindelse med Lobbyisme. TI udøver selv
lobbyvirksomhed, og muligheden for at påvirke politiske beslutninger fundamentalt for
demokratiet.

•

Problem: Hvordan sikres det, at alle har lige adgang til at gøre sig gældende i politiske
beslutningsprocesser? Hvor går grænsen for lobbyisme?

•

TI overvejer muligheder for at sikre større transparens på området: Et lobbyregister som i
EU eller andre retningslinjer for lobbyisme

•

Der kræves videres undersøgelse på området og til næste gang:
o Taler Christian med TI-S om deres erfaringer
o Skriver Terkel til Norge om deres erfaringer
o Skriver Jesper til EU om deres retningslinjer

8. Evt.
• Ingenting

