TI-DK bestyrelsesmøde d. 3. september 2020
Kl. 17.30-20.30, lokale DH.Ø.2.73
Tilstedeværende: Jesper, Jasmin, Frederik, Marina, Karinna, Terkel Charlotte, Rosa og Julian
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•

Godkendelse af dagsorden
o Godkendt

•

Bestyrelsen siden sidst
o Karinna og Jesper har debatindlæg kommende i Altinget om FN’s Verdensmål
o Frederik arbejder med projekt om CPI’ens fortolkning
o Jasmin har påbegyndt strategien på Instagram
o Donationen fra VL-gruppe viser sig at være MOMS-pligtige

•

Nyt fra sekretariatet
o Jesper og sekretariatet har sammen med frivillig journalist, Jannik, færdigskrevet tekster
om whistleblower-ordninger, lobbyisme og efterkrisetiden. Disse vil indenfor de
kommende uger fremgå på hjemmesidens forside.

•

IACC-rapport (drøftelse af punkter til afsnit om Recommendations)
o Bestyrelsen har drøftet hvilke anbefalinger TI-DK finder relevante til evalueringen af
IACC-rapporten.
o Følgende punkter skal (indtil videre) skrives rent til rapporten: Political Party Financing,
Anti-Money Laundering, Beneficial Ownership Disclosure, Corruption in Sport og
Development Cooperation. Resten vil blive diskuteret når de manglende to punkter
bliver færdigskrevet.

•

TI-DK lobbyregister
o TI-DK vil gå i spidsen med eksempel på, hvordan et lobbyregister kan udformes.
o Bestyrelsen diskuterede første oplæg til registeret.
o Konklusion: Arbejdsgruppen justerer teksten og udarbejder en standardtekst, som skal
sendes til de folk, TI-DK er i kontakt med.

•

Regelsæt for offentliggørelse af donationer
o Gruppen har undersøgt regler for donationer.
o Konklusion: Donationer er ikke skattepligtige for os - donorer kan trække det fra i skat.
o Gruppen undersøger yderligere, hvad der er normen (minimumsbetalinger) for
organisationer som vores.
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•

Opdatering: TI’s internationale strategi
o Punktet udskydes til næste gang, når Jesper har deltaget i briefing om status på strategi
med TI-S

•

Sexstortion
o Der er på nuværende tidspunkt meget lidt politik på området.
o Overordnet kan man dog konkludere, at der er meget ulige forhold ift. tilgangen til
økonomisk afpresning overfor seksuel afpresning. TI.DK mener, at man i højere grad
bør ligestille korruption økonomisk og seksuelt.
o Frederik og Jasmin arbejder videre med området og forbereder presse i forbindelse med
#MeToo-jubilæum

•

Muligt samarbejde med Ecorys
o Konsulentbureauet har forespurgt et samarbejde om anti money laundering-projekt
udstedt af EU-Kommissionen.
o Konklusion: TI-DK vil gerne deltage, såfremt de vælges til projektet af EUKommissionen.

•

Exporting Corruption
o Rapporten vedrører OECD-konventionen om bestikkelse af udenlandske embedsmænd
fra nationale virksomheder.
o Sidst fik DK “no enforcement” og denne gang har vi forbedret os til “limited
enforcement”. Vedrører danske virksomheder, som opererer i det globale syd.
o Bestyrelsen drøfter, hvordan man skal forholde sig til konklusionerne i den nye
exporting corruption-rapport.

•

Økonomi
o Halvvårsstatus: Lidt færre udgifter end forventet pga. corona, men også færre indtægter
af samme årsag
o Vi vil undersøge muligheden for at få medlemmer på betalingsservice.

•

Evt
o
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Intet at tilføje
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