TI-DK bestyrelsesmøde d. 12. august 2021
Kl. 17.30 - 20.30, Dalgas Have 15, Lokale DH.Ø.2.71
Fremmøde:
Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Christian E, Charlotte, Birgitte, Lars,
Frederik, Rosa og Oliver.
Afbud: Jasmin, Julie og Christian O.

Referat
Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt

Bestyrelsen siden sidst
•

Jasmin træder ud af bestyrelsen som suppleant.

•

Frederik orienterede om sit kommende praktikophold i Paris, og at han deltager i
bestyrelsens arbejde herfra. Det nærmere aftales med Jesper.

•

Bestyrelsen har afholdt møde med Oxfam IBIS og Mellemfolkeligt Samvirke om Beneficial
Ownership. TI-DK har fået til opgave fra TI-S at afholde et møde i Danmark med relevante
deltagere om emnet.
o Det besluttes også at undersøge om muligheder for at få en ekstern konsulent på
opgaven.

•

Åbenhedsprisens Priskomité har afholdt møde.

•

Bestyrelsen er blevet bedt om at levere undervisning i en gymnasieklasse med
undervisningsmaterialet Verdens Mindst Korrupte Land, hvor de også vil præsentere
Ungdommens Åbenhedspris.

Ungdommens Åbenhedspris v. Lars og Birgitte
•

Bestyrelsen orienteres om at der er offentliggjort en hjemmeside for Ungdommens
Åbenhedspris og at de er i kontakt med FALS.

•

Bestyrelsen beslutter at logoet for Ungdommens Åbenhedspris skal være relateret til selve
prisen og må gerne skille sig ud fra de andre illustrationer der er på hjemmesiden.
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Nyt fra Sekretariatet
•

Rosa stopper som studentermedhjælper pr. 31. august 2021

•

Der er igangsat en ansættelsesproces for at finde en ny studentermedhjælper der forventes at
starte pr. 1. september 2021.

•

Bestyrelsen godkender Henning Consulting som støttemedlem.

Fundraising v. Christian Ehlers
•

Bestyrelsen beslutter at øge prioriteringen af økonomisk vækst, så TI-DK bedre kan udnytte
det store potential og den politiske styrke organisationen har.

•

Der sættes et mål om at blive §8A godkendt hos SKAT, dette kræver minimum 300
individuelle medlemmer, hvilket er bestyrelsens første mål.

•

Bestyrelsen beslutter at lave et kampagne-kontingent.

•

Det tages op og besluttes ved næste bestyrelsesmøde hvilke elementer dette kampagnekontingent skal indebære.

Opfølgning på Møde med TI-S i Berlin v. Jesper
•

Bestyrelsen orienteres om at TI-S fokusere på større deling af viden og ressourcer TIchapters imellem.

•

Der orienteres yderligere at TI-S og TI-DK vil sikre en strømlinet kommunikation og
holdning når TI-S og TI-DK kommunikere til den samme modtager.

•

Bestyrelsen beslutter at forsøge at arrangere et møde med udviklingsministeren om
udviklingsstrategi.

Økonomi (Charlotte)
•

Evt.
•

Bestyrelsen fremlægger at nulbudgettet holdes.

Jesper orienterer om, at han i privat regi udfører en opgave for et TV-produktionsselskab.
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