TI-DK bestyrelsesmøde d. 7. maj 2020
Kl. 17.30-19.30, virtuelt
Fremmøde: Jesper, Christian, Charlotte, Terkel, Marie-Louise, Karinna, Marina, Frederik, Jasmin,
Rosa og Julian
Afbud: Birgitte

Referat
Godkendelse af dagsorden

• Godkendt
Konstituering af næstformand, kasserer og etisk komite
•

Ny næstformand: Karinna Bardenfleth

•

Ny kasser: Charlotte Willer

•

Etisk komité: Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen og Marina Buch Kristensen

Præsentation af den nye bestyrelse og interesseområder
•

Den nye bestyrelse præsenterer sig selv og deler interesse- og kompetenceområder

•

Der sendes et udkast til arbejdsfordeling, som også skal fungere som idébank. Inden næste
møde har bestyrelsesmedlemmer talt sammen internt.

Bestyrelsen siden sidst
•

Ny dato for IACC: Konferencen er rykket til d. 1.-4. december. IACC vendes på et senere
møde.

•

TI-S har udnævnt en Daniel Eriksson som midlertidigt konstitueret direktør.

Nyt fra sekretariatet
•

Sekretariatet vil fremadrettet holde bestyrelsen opdateret med en ugentlig mail.
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•

Sekretariatet har møde med et medlem, som har
tilbudt kommunikationsrådgivning.

Ungdommens Folkemøde (Marie-Louise)
•

UFM gennemføres i år i et andet format grundet Covid-19. Arrangementet kommer til at
foregå “på hjul”, hvor man rejser rundt i landet.

•

Prisen for deltagelse vil fortsat være omkring 10.000 kr. Dertil kommer rejseomkostninger.

•

Eventuel deltagelse vil kræve, at vi kan lave et mobilt stade, og at tre bestyrelsesmedlemmer
samt et par aktive medlemmer kan deltage hver dag.

•

Fordelen ved deltagelse er, at det er en god platform til at række ud til en bred gruppe af
unge, og det er en mulighed for at reklamere for vores undervisningsmateriale.

•

Ulempe: Dette års format er tidsmæssigt langt mere ressourcekrævende for TI-DK.

•

Økonomi: Der er sat penge af til UFM i budgettet

•

Marie-Louise har mandat til at tage beslutning om UFM, når punktet er drøftet med de
aktive medlemmer.

•

Tilmeldingsfrist: 5. juni.

Status på filmprojekt (Terkel)
•

Projektet er nu godkendt af bestyrelsen. Implementering og den endelige afrapportering til
UVM igangsættes.

•

Opdateret budget er sendt til UVM.

•

Der skal nu forberedes en lancering af materialet

•

Marie-Louise kommer til at være primær ansvarlig for at håndtere spørgsmål i forbindelse
med materialet.

•

Terkel, Marie-Louise og sekretariatet får overlevering af materiale

Åbenhedspris – ansøgning til Borgerretsfonden (Jesper)
•

TI-DK har drøftet muligheden for en åbenhedspris med Borgerretsfonden. Det blev
besluttet, at TI-DK skal sende en formel ansøgning herom.
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•

Terkel og Jesper udarbejder inden næste møde et
kort oplæg til en prisstiftelse. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer er interesserede, skal dette
tilkendegives overfor Terkel inden mandag d. 11. Maj.

Økonomi (Charlotte)
•

Donation fra opløst VL-gruppe er modtaget

•

Ved næste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelsen udarbejdelsen af et dokument omkring
foreningens håndtering af donationer.

•

Brainstorm: Flere midler til TI-DK 20
o I højere grad række ud til private virksomheder
o Fondssøgning
o Undersøge muligheden for EU-støtte

Opdatering på kommunikationsstrategi (Jesper)
•

Sekretariatet har møde med medlem om hjemmesiden

•

Vi har fortsat et sidste møde til gode med Det Politiske Kampagnestøberi

•

Bestyrelsen skal have opdateret foreningens fem mærkesager.

Coronakommission: Principper for genåbning
•

TI-DK bør bidrage med synspunkter til coronakommissionen, og bestyrelsen drøfter punkter
hertil.

•

Christian, Karinna og Jesper sammenskriver bestyrelsens perspektiver og sender til
bestyrelsen.
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