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TI-DK bestyrelsesmøde   
 

7. april 2022, kl. 17.30- 20:00  

Fysisk DH.Ø.2.73 og online på teams   

  

Fremmøde  

Fysisk: Frederik, Karinna, Olav, Emma, Jesper, Lars, Thomas, Natascha, Anne Sophie, Sigrid  

Online: Charlotte   

Afbud: Kristian, Christian H, Christian O., Christian E., Mohammad, Birgitte  

  

Referat   
 

Godkendelse af dagsorden   

• Dagsorden godkendes  

 

Præsentation af nye medlemmer  

• Bestyrelsen byder velkommen til Thomas, Natascha, Kristian og Mohammad  

 

Konstituering af den nye bestyrelse       

• Karinna bliver genvalgt som næstformand   

• Charlotte bliver genvalgt som kassér. Bestyrelsen bliver orienteret om at Charlotte skal 

bruge mindre tid på at være kassér, hvor TI’s revisor og sekratariatet kommer til at 

overtage en del af kassér-opgaverne. Opgavefordelingen bliver skrevet ned og skal tages 

op til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.   

• Frederik, Christian O. og Birgitte bliver valgt til den etiske komité.  

• Karinna, Jesper og Christian O. bliver genvalgt til pressegruppen.   

Bestyrelsen orienteres om at alle bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig til pressen, hvis 

bestyrelsesmedlemmet er vidende om TI’s holdninger på et givent område. Bestyrelsen 

orienteres om at de kan konsultere pressegruppen, hvis der er usikkerhed.   

• Natascha bliver valgt til frivilligkoordinator   

Bestyrelsen orienteres om at Anne Sophie er blevet ansat en studentermedhjælper til at 

varetage organisering af frivillige sammen med Natascha.   

  

Prioriteringer for det kommende år ift. interesseområder   

• Frederik orienterer om at hans interesseområder er:   

forskernetværk, Corruption Perception Index formidling, statens nye foranstaltninger mod 

seksuel afpresning.  

Han orienterer bestyrelsen om at der er første møde i forskernetværket d. 9. maj 2022.   

• Karinna orienterer om at hendes interesseområder er:   

strategi, Beneficial ownership, Exporting Corruption og kommunikation  

• Emma orienterer om at hendes interesseområder er:   

Partistøtte og erhvervsregisteret  

• Lars Orienterer om at hans interesseområder er:  

Beneficial ownership, Whistleblower projekt, undervisningsmateriale og corruption of 

Artificial Intelligence.  
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• Thomas orienterer om at hans interesseområder er:   

Udvikling af organisationer, facilitering og design af møder, partistøtte og 

whistleblowerordning  

• Natascha orienterer om at hendes interesseområder er:   

Frivillige, whistleblower ordning/sager og behandling, politireformen og arrangementer for 

virksomheder   

• Charlotte orienterer om at hendes interesseområder er:   

tidsbegrænset kassér, danske advokater compliance og støtte på whistleblowerordning.  

• Christian O. er lige nu involveret i:  

Presse og offentlighedsloven  

• Birgitte er lige nu involveret i:  

Åbenhedsprisen  

• Christian E. er lige nu involveret i:  

Medlemskampagnen    

 

Strategi v. Jesper  

• Bestyrelsen orienteres om at der skal lægges en ny strategi der har deadline til efteråret.   

• Bestyrelsen orienteres om at TI anlægger en model efter et eksempel fra TI Grønland, 

hvor hvert bestyrelsesmedlem skal vælge en interessent som de skal ud og laver interview 

med.  

• Bestyrelsen orienteres om at der vil blive udviklet en overordnet spørgeguide til 

interviewet.  

• Bestyrelsen orienteres om at ale interviews gerne må være afholdt inden 

sommerferien.    

• Karinna får opgaven om at samle det hele inde på teams og lave en timeline, 

hvorefter bestyrelsen kan byde ind på dokumentet.  

 

Bestyrelsen siden sidst   

• Opdatering på Årets Åbenhedspris v. Jesper  

• Bestyrelsen orienteres om at uddeling af Danmarks Åbenhedspris kommer til at foregå 

d. 29. september.  

• Bestyrelsen orienteres om at priskomitéen går i gang med at indkalde forslag til 

nomineringer og at der intet tema er for nominering.  

• Bestyrelsen orienteres om at uddeling foregår d. 29. september. 

• Vi går i gang med at indkalde forslag til nominering. Vi lægger os fast på et tema efter 

sommerferien for at finde oplægsholder   

• Der kommer intet tema for åbenhedsprisen   

• Ungdommens åbenhedspris bliver uddelt til nogen der har skilt sig ud og udtalt sig om 

noget der er svært.   

• Lene holm er trækker sig i år, der skal vælges en priskomite for i år   

• Der skal laves en video af Lisbeth til SoMe   

• Vi vil gerne have magt til at lave en sang men det er dyrt – 18.000 kr, vi overvejer at 

crowdfunde den. Vi får rettighederne til sangen.  

 

• Beneficial Ownership Konference 26. April v. Lars  

• Konferencen afholdes d. 26 april på CBS, som en del af et EU-projekt, der finansieres 

af TI.   

• De inviterede er erhvervsstyrelsen SØIK, journalister, erhvervsordførere samt 

retsordførere, og forskernetværket. Indtil videre er der 60 inviterede og 13 afbud.   
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• Der vil blive diskuteret følgende: 1) Hvem bruger registeret, 2) Hvem leverer data til 

det, og 3) Hvad er erhvervsstyrelsens synspunkter  

  

• Medlemskampagne v. Jesper   

• Christian var ikke til stede. Christian får materiale fra frivillig-aften til at hverve nye 

medlemmer.  

• Medlemskampagne v. Lars   

SoMe kampagne og opfølgning på medlemsmøde   

  

• Ugemail genoptages. Bestyrelsen bedes om at svare på første ugemail.   

  

 


