TI-DK bestyrelsesmøde d. 3. december 2020
Kl. 17.30-19.30, virtuelt
Fremmøde:
-

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Christian, Jasmin, Frederik,
Marie-Louise, Charlotte, Birgitte, Rosa og Julian

-

Medlemmer: Jannik, Steen og Lars

-

Afbud: Marina

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt.

2. Bestyrelsen siden sidst
•

Marie-Louise og Lars arbejder på Kahoot-materiale til brug i undervisning på skoler. Mere
herom til bestyrelsesmøde i januar.

•

IACC er i gang. I den forbindelse arbejder Jasmin på indhold til Instagram.

3. Nyt fra sekretariatet
•

Intet at tilføje.

4. Status på åbenhedsprisen
•

Om åbenhedsprisen: Borgerretsfonden har doneret penge til TI-DK til oprettelse af en
åbenhedspris. Prisen skal tildeles en person, forening eller organisation, som har bidraget med
en vigtig indsats på korruptionsområdet. En mindre pris, som henvender sig til unge og bygger
på en opgave, skal ligeledes tildeles for at skabe opmærksomhed omkring korruption på
ungdomsuddannelser.

•

Lisbeth Knudsen bliver formand for priskomitéen. Arbejdet med at sætte resten af komitéen er i
gang.
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•

En mediepartner skal ligeledes findes.

5. TI-DK som forum for korruption
•

Næste skridt er opsamling på fælles dokument om bud på relevante eksperter.

•

Ideen er at afholde et årligt møde, som drejer sig om et overordnet tema indenfor korruption.

•

Invitationen til deltagelse sendes til relevante eksperter inden jul.

6. Annual Corruption Day (9/12)
•

Formandskabet har udarbejdet en artikel, som gerne udgives på dagen.

7. Annual Members Meeting: Vigtigste take-aways
•

Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i AMM, der blev afholdt virtuelt.

•

Mødet havde stort fokus på coronavirus og de konsekvenser, det kommer til at have set i en
korruptionskontekst.

•

På mødet blev udtryk ønske om mere konkrete ambitioner for TI.

•

Den nye direktør for TI nedsætter den næste måned en advisory-group. Denne vil TI-DK
forsøge at få en plads i.

8. CPI 2021: Markere udgivelsen?
•

Udgivelsen af CPI i januar vil blive markeret som normalt med forsøg på at skabe
presseopmærksomhed osv. Et større event vil dog ikke blive afholdt, da vi ikke har ressourcerne
til det lige nu.

•

Frederik udarbejder baggrundsmateriale for CPI’en.

9. IACC High Level Segment
•

En hjemmeside er lanceret, hvor monitoreringsrapporterne for IACC figurerer, herunder den
danske rapport, som TI-DK selv har udarbejdet.
-
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•

Frederik deltog i møde om IACC High Level Segment, hvor det var tydeligt, at de udfordringer,
TI-DK havde identificeret ift. efterlevelse af forpligtelser også gjorde sig gældende i de øvrige
lande: Der er behov for en koordinerende myndighed i de enkelte lande, som har ansvar for at
sikre monitorering og implementering.

•

Læring: Når næste sæt af forpligtelser udarbejdes, kan TI-DK være mere proaktiv ift. at følge
op på opmærksomheden omkring forpligtelserne.

10. Økonomi (Charlotte)
•

Foreningen kører i underskud.

•

Derfor nødvendigt at arbejde på at sikre fremtidig finansiering.

•

-

Fondsstøtte, nye medlemmer og støttemedlemmer

-

Række ud til advokatfirmaer, som er begyndt at få stort fokus på området

-

Overveje om vores kontingentsats er en hindring for at få flere medlemmer

-

Overveje om vi skal kræve et gebyr for deltagelse i ekspertnetværket

Mulighed for at donere et vilkårligt beløb kommer på hjemmesiden inden d. 9/12.
-

Bestyrelsen udarbejder et skriv, som alle deler på LinkedIn d. 9/12 på anti-korruptionsdag,
hvor der gøres opmærksom på muligheden for at donere.

11. Evt.
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•

Dansk lovgivning om whislteblower-direktivet kommer til januar.

•

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 7. januar.
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