TI-DK bestyrelsesmøde 4. oktober 2018
Kl. 17:30-20:30
Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073
Deltagere: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Karinna Bardenfleth, Terkel RiisJørgensen, Marina Buch Kristensen,
Andre deltager: Emma Siemens Lorenzen, Simon Hastrup, Johan Busse, Knut Gotfredsen
Afbud: Olivia Myglegård Larsen, Christine Lohmann, Hans Krause Hansen

Referat
1. Vedtagelse af dagsorden
Punktet ‘siden sidst’ flyttes til efter evt. Dagsordenen vedtages.
2. Eksternt oplæg om whistleblowing v. Johan Busse
3. Nyt fra sekretariatet
- Filmvisning af dobbeltspil
Arrangementet var en succes. Vi havde en videopræsentation med fra den ”virkelige”
whistleblower Michael Soussan. Dette fungerede rigtig godt. Der deltog omtrent 100 til
arrangementet både studerende og medlemmer.
Frivillige gav udtryk for, at arrangementer som disse er virkelig interessante. Frivillige må
meget gerne sige til, hvis de kender oplagte samarbejdspartnere eller har en idé til et
arrangement.
Jesper deltager til arrangementet med Cinemateket d. 23. oktober med oplæg. Herudover
deltager Simon til arrangementet med Cinemateket d. 21. oktober.
-

IACC
Karinna hjælper til med registreringen af IACC-deltagerne mandag formiddag.

-

Frivillige
Siden sidst har vi afholdt frivilligmøde med opsamling på Ungdommens Folkemøde og
information omkring IACC. Der afholdes et frivilligmøde d. 11. oktober med oplæring af
de frivillige inden IACC, som faciliteres af Charlotte fra Udenrigsministeriet. Herudover
vil Roberto også introducere frivilliggruppen for arbejdsopgaverne til IACC.

-

Undervisningsmateriale
Sekretariatet, Marie-Louise og Karinna har opdateret undervisningsmateriale. Der er
planlagt endnu et møde, hvorefter vi vil være færdige med undervisningsvinklen på
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Korruptionsspillet. Derefter vil Korruptionsspillet og dilemmakortene lægges på
hjemmesiden og sendes til interesserede undervisere.

4. Kommende arrangementer
- AMM
Bestyrelsen sender 5 repræsentanter til Annual Membership Meeting d. 19.-21. oktober.
Knut laver en opsamling om TI-DK’s standpunkter ift. Danske Bank sagen.
-

IACC
Der er en bekymring om lav deltagelse fra dansk side, men ellers er der mange
tilmeldinger. Derfor må vi sprede budskabet og reklamere for konferencen på de sociale
medier.
Sekretariatet sender invitation til IACC ud til individuelle medlemmer. Herudover laves en
samlet TI-DK-pressemeddelelse om IACC og arrangementer rundt om konferencen (Fair
Play og Cinemateket), som lægges på hjemmesiden og andre medier.
Fair Play koncerten på Vega er på plads. Vi har fået en donation på 50.000 kr. af
Tuborgfondet. Arrangementet kommer til at foregå tirsdag d. 23. oktober. De frivillige får
gratis billetter, idet de lægger kræfter i promoveringen af koncerten.

5. Økonomi
Bestyrelsen skriver under på de nye bankpapirer, hvormed bankskiftet kan blive effektueret.
6. Danske Bank
7. Strategi koordinering / kommunikationsstrategi
Udkastet til kommunikationsstrategien godkendes. Og den praktiske udmøntning diskuteres på
et nyt møde herunder også hashtags. Det besluttes, at kommunikationsstrategi er et fast punkt
på dagsordenen til bestyrelsesmøder, og om der er noget, der skal kommunikeres.
Strategiarbejdsgruppen (Karinna, Jesper og Christian) laver strategien færdig efter IACC.
Strategien diskuteres på bestyrelsesmødet i december.

8. Evt.
- Indstilling til cavling-prisen
Det besluttes, at TI-DK indstiller Danske Bank graverjournalister til cavling-prisen, idet de
afdækkede noget ingen andre havde afdækket. Christian laver et udkast. Vi bemærker, at
TI-DK ikke har forudsætninger for at vurdere kvaliteten af det journalistiske arbejder,
herunder om journalisterne ”i særlig grad har udvist initiativ og talent”. Vores
bemærkninger knytter sig således til sagen om hvidvask i Danske Bank. Det er TI’s
opfattelse, at denne sag ikke ville have været blevet afdækket, hvis ikke for den indsats,
der blev ydet af Berlingskes gravergruppe (og deres partnere), jf. også Finanstilsynets
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bemærkninger om, at tilsynet modtog betryggende men vildledende oplysninger fra
Danske Bank.

-

Ny studentermedhjælper
Vi søger en ny vikar som studentermedhjælper, som skal vikariere for Olivias arbejde, når hun
tager på udveksling på forårssemestret.

-

Speciale-studerende
Der opfordres til, at bestyrelsesmedlemmer besvarer henvendelser fra specialestuderende, når
det er emner, som specifikke bestyrelsesmedlemmer beskæftiger sig med og har ekspertise
indenfor.

-

Oxfam Ibis henvendelse
Henvendelsen drejer sig om, hvordan der skal sættes øget opmærksomhed på, at storkorruption oftest hænger sammen med manglen på gennemsigtighed i det internationale
finans- og handelssystem (herunder skattely-problematikken). TI-DK vil i udgangspunktet
gerne være medunderskrivere, givet vi selvfølgelig er enige i formuleringer i
Fælleserklæringen, men det overordnede budskab er vi enige i.

9. Siden sidst
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