TI-DK bestyrelsesmøde d. 6. maj 2021
Kl. 17.30-19.30, virtuelt
Fremmøde:
Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Christian O, Christian E, Charlotte,
Jasmin, Frederik, Rosa, Oliver Frederik Kjøller Larsen.
Ikke fremmødte: Birgitte og Julie.

Referat
Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt.

Tema: Indspark og Q&A v./ Frederik Kjøller Larsen, Ph.D. Stipendiat ved Institut for
Statskundskab på Københavns Universitet:
•

Frederik Præsenterer sit forskningsprojekt og sætter det i relation til kommunalvalget 2021.

•

Bestyrelsen er enige om at kommunalvalget 2021 er interessant for TI-DK, fordi den
kommunale sektor er det politiske system, som er mest sårbare overfor magtmisbrug.

TI-DK og kommunalbalg 2021 – opfølgning på oplægget fra Frederik Kjøller Larsen
•

Mærkesager
o Bestyrelsen bliver enige om at de væsentligste mærkesager for TI-DK er privat
partistøtte, små udbud i kommunerne, whistleblowerordninger i kommunerne og
offentligt ansattes ytringsfrihed.

•

Tekstmateriale
o Bestyrelsen beslutter at tekstmaterialet til KV21 som skal på hjemmesiden bliver lagt
ind på Teams under fanen ”Kommunalvalg 21”, hvor bestyrelsen har mulighed for at
komme med rettelser og kommentarer, inden de bliver lagt på hjemmesiden.
o Bestyrelsen beslutter også at kigge nærmere på en mærkesag om lokalpressen i
forhold til KV21.

Bestyrelsen siden sidst
•

Bestyrelsen har aftalt med to gymnasieklasser at TI-DK stiller op med
undervisningsmaterialet ”Verdens mindst korrupte land” og en til to personer der kan
undervise.
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•

Bestyrelsen kan fortælle at Justitsministeriet har fremsat endeligt lovforslag om
whistleblowerlov.

•

Bestyrelsens webinar med Whistleblower Software bliver afhodt den 1. juni. Det kommer til
at handle om TI-DKs syn på whistleblowerordninger og hvorfor det er vigtigt.

•

Bestyrelsen skal afholde et mindre seminar på University College of Northern Denmark
hvor vi vil fortælle om problemet ”Exporting Curroption”.

•

Bestyrelsen beslutter at der skal udearbejdes en standard power point præsentation, som TIDK kan bruge når der skal holdes oplæg om vores organisation og arbejde.

Nyt fra Sekretariatet
•

Sekretariatet skal i samarbejde med bestyrelsen formulere et brev til alle medlemmer, der
skal sprede budskabet om åbenhedsprisen.

•

Sekretariatet skal sende Åbenhedsprislogoet til priskomitéen så de også kan sende budskabet
rundt på de sociale medier.

Eksklusion af medlemmer v./ Jesper
•

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Samarbejde m. produktionsselskab – film om WB-ordninger v./ Jesper
•

Bestyrelsen er enige om at TI-DK gerne vil være sparringspartner på projektet men at TIDK ikke har ressourcer eller tid nok til at være hovedaktør på filmen.

•

Bestyrelsen vil dog gerne stå til rådighed med at forbinde kontakt mellem
produktionsselskabet og et netværk af virksomheder der har praktisk erfaring med
whistleblowerordninger.

Ekspertnetværk v./ Jesper
•

Ekspertnetværket er etableret og bestyrelsen beslutter at de skal på hjemmesiden og at næste
skridt er at brainstorme på det første arrangement for dette netværk.

Aktive medlemmer
•

Bestyrelsen beslutter at der skal laves en ”frivilligbank” hvor vi kan samle frivillige der har
tid og ressourcer til at hjælpe os i vores arbejde.

•

Der skal dertil laves en mail som sekretariatet kan sende rundt for at få personer og deres
kompetencer og interesser ind i denne ”bank”.
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•

Der besluttes at de opgaver TI-DK har brug for hjælp til fra frivillige, sendes i udbud til de
frivillige.

Økonomi (Charlotte)
•

Sekretariatet har registreret de kontingentindbetalinger der er kommet indtil videre og vil
indenfor den næste måned sende rykkere ud til dem der ikke har betalt kontingent.

Evt.
•

Sekretariatet undersøger om det er muligt at holde næste bestyrelsesmøde fysisk.
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