TI-DK bestyrelsesmøde d. 13. august 2020
Kl. 17.30-19.30, lokale DH.Ø.2.73
Fremmødte: Jesper, Marie-Louise, Terkel, Jasmin, Frederik, Birgitte, Christian, Karinna, Rosa og Julian

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2. Bestyrelsen siden sidst
- Projekt om privat partistøtte forestår stadigvæk
- Borgerretsfonden har givet tilsagn til ansøgningen om at oprette en åbenhedspris.
- Regeringen lægger op til at implementere whistleblowerordninger i den offentlige
sektor. I den forbindelse er bestyrelsen i kontakt med Magistrene om et samarbejde.
3. Nyt fra sekretariatet
- Intet at bemærke
4. IACC-rapport (Karinna)
- Seneste udkast er sendt til vores kontaktperson i TI-S. Denne vil også stå for peerreview af rapporten, medmindre andre forslag indkommer.
- Ved bestyrelsesmøde i september vil bestyrelsen drøfte punkter til afsnit om
recommendations.
5. TI-DK lobbyregister
- TI-DK plæderer for indførelsen af et lobbyregister. Derfor vil foreningen med
udgangspunkt i sig selv eksemplificere, hvordan et lobbyregister kan fungere.
- Terkel, Jesper og Frederik vil stå i spidsen for arbejdet og bl.a. diskutere de dilemmaer,
som relaterer sig til et lobbyregister. Hvis øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at
deltage i møderne herom, kontaktes Terkel.
6. Henvendelse fra initiativgruppe vedr. Tænketank om økonomisk kriminalitet
- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en initiativgruppe til en ny tænketank om
økonomisk kriminalitet, som forespørger et samarbejde med TI-DK. Dette i form af bl.a.
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-

biståelse til fondsansøgninger og deltagelse
fra TI-DK’s formand i tænketankens advisory-board.
Bestyrelsen drøfter, hvorvidt dette kan være problematisk, og konkluderer at indvillige i
tænketankens forespørgsel.

7. TI’s internationale strategi (Jesper)
- Annual Members Meeting (AMM) i TI afholdes virtuelt i november, hvor en ny strategi
skal vedtages.
- Bestyrelsen drøfter hvilke punkter de mener bør være fokus på TI’s internationale
strategi
- Strategien bør have et globalt perspektiv, som sikrer at arbejdet for alle chapters i
højere grad ensrettes. Dette udgør naturligvis en stor udfordring, idet der er stor
forskel på de lande, som TI opererer i.
- Et område, som TI internationalt kan samles om, er at samarbejde med
internationale virksomheder, der opererer i lande med problemer med
rule of law.
- Strategien bør i højere grad fokusere på kommunikation til civilsamfund – og
særligt unge mennesker - gennem alternative kommunikationskanaler.
- TI-S bør i højere grad understørre små chapters.
- TI-S’ rolle i forhold til nationale chapters skal tydeliggøres.
- TI-S skal spille en større rolle for at sikre større samarbejde, koordinering og
strømlining på tværs af chapters
- Jesper vil løbende orientere om processen.
8. Drøfte strategi for gruppen af aktive medlemmer
- Marie-Louise har i samarbejde med Jesper udarbejdet et forslag til den fremadrettede
strategi for gruppen af aktive medlemmer
- Denne består af en opdeling i tre arbejdsområder, hhv.:
- Oplægsholdere, som skal skabe øget opmærksomhed og viden omkring
anti-korruption, særligt blandt unge
- Support-gruppen, som skal løse indholdsmæssige opgaver for
bestyrelsen, deltage i arrangementer mm.
- So-Me-aktive, som skal mobilisere nye aktive og medlemmer, samt
udarbejde materiale til foreningens sociale medier og hjemmeside
- Gruppen af aktive skal fremover holde fire årlige møder.
- Marie-Louise vil fremadrettet være aktiv-koordinator.
- Jasmin vil være So-Me-leder.
- Bestyrelsen giver Marie-Louise mandat til at fortsætte arbejdet med udgangspunkt i den
forelagte strategi.
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-

Der afholdes et møde for den eksisterende
gruppe af aktive i september.

9. Økonomi (Charlotte)
- Sekretariatet oplever udfordringer med opkrævning af medlemmer. Det besluttes, at
medlemmer, som ikke har betalt efter tredje rykker udmeldes.
- Charlotte og Karinna undersøger muligheden for at oprette medlemmer på
betalingsservice.
10. IACC: Deltagelse (bestyrelsesmedlemmer, aktive medlemmer)
- Bestyrelsen beslutter, at foreningen ikke økonomisk kan støtte bestyrelsesmedlemmers
eller aktive medlemmers deltagelse ved IACC.
11. Evt. 10
- Intet at bemærke
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