TI-DK bestyrelsesmøde 13. september 2018
Kl. 17:30-20:30
Dalgas Have 15, lokale 2Ø.073
Deltagere: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Terkel Riis-Jørgensen, Marina
Buch Kristensen, Christine Lohmann
Andre deltagere: Simon Hastrup, Olivia Myglegård Larsen, Emma Siemens Lorenzen, Birgitte
Bang Nielsen
Afbud: Christian Ougaard

Referat
1. Dagsordenen vedtages
2. Oplæg og diskussion af kommunikationsstrategi
• Der diskuteres, om der skal bruges penge på en opdateret hjemmeside, så vi lettere
og bedre kommer i kontakt med vores målgruppe. Det besluttes at hjemmesiden skal
opdateres efter IACC.
• Jesper arbejder videre med kommunikationsstrategien.
• Der vedtages, at vi prøver et nyt nyhedsbrevs-format af, hvor der i højere grad
sendes nyhedsbreve ud, når der er noget relevant, der sker fremfor at sende et
nyhedsbrev hver anden måned.
• Vi vil gerne forsøge at få flere støttemedlemmer. Terkel og Karinna laver udkast til
en mail, som skal sendes til kommende støttemedlemmer.
3. Status: IACC, Nordic Pillar, Fundraising etc.
• Natascha skal sidde i åbningspanelet til IACC.
• På nuværende tidspunkt er der 500 tilmeldinger.
• Programmet er blevet offentliggjort på IACC-hjemmesiden.
4. Transparency International Annual Membership Meeting
• Deltagere fra TI-DK er Christine, Karinna, Terkel, Jesper og Natascha.
5. Økonomi
1. Der mangler stadig opkrævning af det sidste støttemedlem
o Manglende svar tolker vi som, at støttemedlemmet melder sig ud. Sekretariatet
sender et brev og siger tak for nu, men at de er velkomne til at melde sig ind igen
i fremtiden.
2. Overordnet budget til IACC
o Vi holder os indtil videre indenfor budgettet.
6. Hvad har vi lavet siden sidst? (opdatering fra bestyrelsen)
• Terkel har haft kontakt med Alpha-film. Vi skal til at starte projektet om
undervisningsmateriale.
o Alpha-film vil gerne søge flere fonde. Bestyrelsen beslutter, at der som
udgangspunkt ikke skal søges flere penge til filmen, idet bestyrelsen
vurderer, at der i forvejen er finansiering nok. Terkel vender tilbage til Alphafilm med informationen og opfordrer til en faseopdelt proces, hvor der
foreligger ideer. Hvis denne viser, at der mangler finansiering til konkrete
ideer, kan beslutningen revurderes.
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•

Jesper laver sammen med en gruppe af de frivillige en undersøgelse af partiernes
holdninger til partistøtte og offentlighedsloven med det formål, at resultaterne kan
bruges til den kommende valgkamp.

7. Nyt fra sekretariatet
1. Resultater af effektmålingen og afrapporteringen til Roskilde Festival 2018.
o Resultaterne viser, at vores arbejde har haft en impact på Roskilde Festival.
Det vil sige at vores indsats på Roskilde Festival har været gunstig for
kendskabet til korruption og dets problematiske karakter for samfundet. Dette
anser vi for vigtige trædesten i forståelsen af økonomisk lighed, der netop var
emnet på Roskilde Festival 2018.
o Det foreslås, at disse resultater skal bruges til at søge midler til at fortsætte
vores oplysningsarbejde blandt unge.
2. Evaluering af Ungdommens Folkemøde
o Vi fandt ud af, at der er stor interesse for undervisningsmateriale. Det foreslås
at undersøge, om vi skal samarbejde med Global Compact om at få lavet
undervisningsmateriale. Christine faciliterer kontakten til Global Compact.
3. Frivillige
o Vi skal bruge en del flere frivillige til IACC og skal derfor hverve nogle flere
indenfor de kommende uger.
o Simon står for at hverve flere frivillige.
8. Kommende arrangementer & 2019-planer:
1. Folkemøde 2019
o Jesper har udformet oplæg til hvordan vi kan deltage på Folkemødet 2019.
Jesper undersøger hvem fra bestyrelsen, der kan deltage og nedsætter en
arbejdsgruppe om nødvendigt.
2. Resterende underpunkter rykkes til næste bestyrelsesmøde:
o Ungdommens Folkemøde 2019, International Anti-corruption day (9.
december), Strategi.
9. Eventuelt
o Det vedtages, at dagsordenen må komme på hjemmesiden inden bestyrelsesmøder.
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