TI-DK bestyrelsesmøde d. 5. december 2019
Kl. 16.00-19.00, Dalgas Have 15, lokale DH.2Ø.073
Fremmødte: Charlotte, Jesper, Marie-Louise, Marina, Terkel, Simon, Natascha, Rosa og Julian
Afbud: Karinna, Birgitte og Christine
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen siden sidst
Bestyrelsen delte væsentligste aktiviteter og nyheder siden sidste møde i oktober
● Der er afholdt frivilligmøde, og forskellige aktiviteter er i gang eller bliver
planlagt.
● Der er taget stilling til Anti money laundering (AML)-lovhøring.
● Bestyrelsen har deltaget i Justitsministeriets møde omkring implementering af
EU-direktivet om whistleblowerbeskyttelse. TI-DK arbejder for en bred
implementering og opsøger dialog med relevante parter. Ved bestyrelsesmødet i
februar 2020 samles der op på emnet.
● Undervisningsprojektet er i produktion og manuskripterne er til godkendelse.
Projektet forventes færdigt i foråret 2020, og der planlægges lanceringsaktiviteter, så vi sikrer et bredt kendskab til materialet hos den ønskede
målgruppe. Frivilliggruppen bliver inddraget i opgaven og sekretariatet bistår.
● Der har været dialog og erfaringsudveksling med Transparency International
Norge, blandt andet omkring deres tilgang til lobbyisme og fundraising.
● Der er udsendt en række mails til virksomheder, der inviteres til
støttemedlemskab og arbejdet fortsætter. Det er planen at skrive til de 100 største
danske virksomheder i løbet af 2019-2020, hvilket forhåbentlig vil øge antallet af
støttemedlemmer.
● Formandskabet modtager gratis rådgivning via podcasten ”Det Politiske
Kampagnestøberi”, hvor TI-DK er blevet udvalgt som case af to professionelle
kommunikationsrådgivere. Formålet er at styrke TI-DKs arbejde med at påvirke
den politiske dagsorden indenfor foreningens mærkesager.
● Der er blevet afholdt møde med DJØF med henblik på fremtidigt samarbejde
omkring temaer indenfor offentlig forvaltning.
● TI-DKs borgerforslag er nu ikke længere åbent. Vi opnåede ca. 600 støtter og har
lært en hel del om den type kampagneaktivitet. Eksempelvis kunne vi konstatere,
at 5-10% af dem vi mødte på gaden i Juni senere skrev under. Derudover var
influencere en effektiv vej til flere stemmer.

● Sekretariatet modtager rigtig mange henvendelser med spørgsmål. Sekretariatet
arbejder sammen med kommunikationsgruppen på at udvikle nogle retningslinjer
for svar. Derudover blev det vedtaget, at alle henvendelser skal deles med hele
bestyrelsen.
● TI-DK har modtaget en del henvendelser vedrørende lukning af radio 24Syv og
har derfor forholdt sig til sagen i en nyhed på hjemmesiden.
● Presse:
○ Formanden har kommenteret på lukningen af Radio24syv.
○ Næstformanden har deltaget i Deadline på DR2 i et indslag omkring
korruption i Malta.
○ Formanden har deltaget i P3 morgen i anledning af sagen om svindel i
socialstyrelsen
○ Formandskabet havde en kronik i Jyllands-Posten i anledning af sagen om
svindel i socialstyrelsen.
Annual Member’s Meeting i Berlin (AMM)
Formandskabet deltog i den årlige generalforsamling i den internationale bevægelse. Den
blev afholdt i Berlin 16.-18. november. Mødet var en god anledning til at koordinere et
budskab omkring de nyeste skandaler i den finansielle sektor i de nordiske lande (norske
afsløringer).
Generalforsamlingen forholdt sig til en række væsentlige vedtægtsændringer, som
forventes at bringe den internationale organisation bedre videre. TI-DK var meget
tilfredse med resultatet.
Derudover var der valg til den internationale bestyrelse, ligesom der var fokus på
udredning af anklagerne om mobning og chikane på det internationale sekretariat i Berlin
(som omtalt i tidligere nyhed hos TI-DK). Generalforsamlingen understregede
vigtigheden af en tilbundsgående, uafhængig undersøgelse med konsekvent opfølgning.
Internationalt vil der i 2020 blandt andet blive lanceret Corruption Perception Index 2019
i Januar 2020, Global Corruption Barometer for Europa i efteråret og afholdt
International Anti-Corruption Conference i Sydkorea i Juni 2020.
Nyt fra sekretariatet
●

Sekretariatet rapporterede fra sidst afholdte frivilligmøde (5. november 2019) og
fremlagde de planlagte aktiviteter. Bestyrelsen bakker fortsat op om aktiviteterne og vil
bidrage til prioritering og planlægning.

Opdatering på kommunikationsstrategi
● International Anti-Corruption Day er d. 9/12 og i den forbindelse udarbejder vi
noget pressemateriale
Det Politiske Kampagnestøberi
● TI-DK får kommunikationsrådgivning for åben mikrofon af Det Politiske
Kampagnestøberi, som er en podcast.
Kompetenceprofil for bestyrelsen
● En kortlægning af bestyrelsens kompetencer er igangsat for at få et overblik over
hvilke kompetencer vi har nu og evt. Hvilke kompetencer vi bør have
fremadrettet.
Generalforsamling 2020
● Generalforsamling 2020 bliver d. 18. marts kl. 16-17 og planlægningen er i gang.
Økonomi
● Charlotte har overtaget posten som kasser, fordi Karinna er gået på barsel.
Strategimålsætning 5 - lobbyisme
● Tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor der er kommunikeret med TI-S om
emnet.
Evt.
● Næste frivilligmøde er d. 17. december 2019
● Næste bestyrelsesmøde er d. 14. januar 2020

