TI-DK bestyrelsesmøde d. 14. januar 2020
Kl. 17.30-20.30, Dalgas Have 15, lokale DH.2Ø.071
Fremmødte: Jesper, Charlotte, Camilla (frivillig), Natascha, Karinna, Christian, Marie-Louise,
Birgitte, Rosa og Julian
Afbud: Simon og Marina

Referat
Bestyrelsen siden sidst
•

Lancering af film til undervisning nærmer sig.

•

Regnskab for 2019 er næsten færdigt

•

26. december sendte vi 5 konkrete forslag ud til hvordan sager om misbrug af betroet magt
bør behandles. Trak meget opmærksomhed og har givet anledning til aftaler om møder med
et par politikere.

•

Har givet interview til Magistrene i forbindelse med, at Danske Bank igen samarbejder med
CBS

•

Frivillige kræfter havde sendt beskeder til folketingsmedlemmer for at opfordre til at
registrere sig i Folketingets hvervregister. Bestyrelsesformanden udtalte sig i den
forbindelse til Børsen. Over jul bragte Børsen igen en artikel som opfølgning. Kun 15
politikere har endnu ikke registreret sig.

•

Sarkastisk FB-opslag juleaften om risalamande fik stor opmærksomhed

•

Bestyrelsesmedlem Simon Hastrup trækker sig fra sin post

Nyt fra sekretariatet
•

Frivilligmøde d. 17. december

•

IACC 2020 nærmer sig. Hvis vi skal deltage, kræver det, at vi rejser midler hertil.

•

Survey til udarbejdelse af kompetenceprofil for bestyrelsen sendes ud snarest og følges op
ved næste bestyrelsesmøde

Det Politiske Kampagnestøberi
•

Sidste møde finder sted ultimo januar.

•

Herefter drøftes, hvilke ændringsforslag vi skal gå videre med.

Kompetenceprofil for bestyrelsen
•

Sendes ud snarest og skal udfyldes inden d. 21. januar
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Generalforsamling 2020
•

Festtaleren skal snart i hus.

Økonomi
•

Der er lavet regnskab for 2019. Løn til studentermedhjælpere i overgangsperioder har været
dyrere end budgetteret.

Folkemødet på Bornholm 2020
•

Inden næste møde aftaler tre bestyrelsesmedlemmer hvilke muligheder der er for at deltage i
aktiviteter på folkemødet. De frivilliges rolle på folkemødet drøftes i den forbindelse også.

Opdatering på kommunikationsstrategi
•

Bestyrelsesmedlem har været til møde med Radio4

•

På næste møde drøftes LinkedIn-strategi. Inden da er det en fordel, hvis alle
bestyrelsesmedlemmer sørger for at være forbundet med den.

Evt.
•

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 6. februar kl. 17.30-20.30

•

Hjemmesidens ressourceliste/faglitteratur skal opdateres
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