
Transparency Greenland bestyrelsesmøde 1. marts 2013  
	  

Deltagere:	  Anders Meilvang (AM), Anita Hoffer (AH), Anne Mette Christiansen (AMC), Aaja Chemnitz 
Larsen (ACL), Elna Egede (EE), Bodil Karlshøj Poulsen (BK), Thomas Trier Hansen (TTH) (Skype), Iben 
Ellersgaard Nielsen (IEN). 

Mitdlarak	  Lennert	  (ML)	  som	  referent.	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Dagsorden	  godkendt.	  Formanden	  byder	  velkommen.	  TG	  har	  fået	  nyt	  telefonnr	  og	  mobil.	  	  548888,	  328888.	  
Tlf	  bliver	  taget	  i	  brug	  når	  vi	  er	  kommet	  på	  plads	  i	  det	  nye	  kontor.	  

Detaljeret	  stillingsbeskrivelse	  til	  sekretariatschef	  i	  ansøgning	  til	  Villumsfonden.	  Der	  er	  ansøgt	  om	  midler	  til	  
drift	  af	  sekretariat	  i	  3	  år.	  Det	  koster	  ca.1	  mio.kr.	  om	  året	  til	  drift.	  

AMC	  -‐	  Ansøgning	  til	  sidste	  kommentering.	  I	  ansøgningen	  skal	  det	  sandsynligøres,	  at	  TG	  kan	  være	  finansielt	  
bæredygtige	  efter	  3	  år.	  

Basket	  funding	  i	  IBA	  aftalerne	  mulig	  finansieringskilde	  

BK	  -‐	  Arbejde	  aktivt	  for	  at	  komme	  på	  finansloven.	  Spm	  til	  vælgermøde?	  	  

AM	  -‐	  Imod	  trenden.	  

ACL	  -‐	  Vigtigt	  at	  være	  politisk	  uafhængig.	  Målrette	  det	  mod	  Inatsisartut	  i	  stedet.	  	  

Konstruktiv	  kritik	  

Vigtig	  opgave	  for	  sekretariatet	  bliver	  fundraising.	  

Skattefritagelse	  –	  Deloitte	  bekymret	  for	  indtægter	  fra	  kurser.	  	  

AH	  -‐	  Rykke	  Deloitte	  for	  regnskab	  så	  ansøgning	  kan	  blive	  færdig.	  	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  5.dec	  og	  29.jan	  
3. Meddelelser	  

Anders	  ringet	  op	  af	  Kristoffer	  Guldbrandsen,	  fra	  DR,	  der	  skal	  interviewes	  i	  morgen.	  	  

Bodil	  stiller	  op	  til	  kommunalvalget	  for	  Demokraterne.	  	  Mandag	  tager	  hun	  til	  NI	  og	  holder	  oplæg	  om	  TG.	  

Merete	  gået	  af	  som	  næstformand	  –	  på	  dagsorden	  næste	  gang.	  

Birgit	  Gedionsen	  bekræftet	  som	  bestyrelsesmedlem.	  	  

4. Forberedelse	  vælgermøde	  

Mandag	  afholder	  vi	  vælgermøde	  i	  forsamlingshuset.	  	  



EE	  foreslår	  meddelelse	  i	  Nuuk	  FM.	  Stor	  lydhørhed.	  	  

AM	  3min	  indledning	  til	  hver.	  

Regner	  med	  at	  ICC	  kommer	  med	  relevante	  spørgsmål	  også.	  

Åbenhed	  omkring	  det	  hele.	  Klare	  og	  konkrete	  eksempler	  på	  hvordan	  det	  har	  været	  lukket.	  	  

AM,	  ML	  og	  IEN	  Mødes	  med	  ordstyrer	  Naja	  Paulsen	  1	  time	  før	  mødet.	  

Spørgsmål	  og	  temaer	  til	  valget:	  

Offentliggøre	  økonomiske	  interesser?	  Holdningen	  til	  at	  være	  transparent.	  	  

Offentligt	  ejede	  selskaber	  bliver	  lukket	  pga.	  de	  ikke	  er	  omfattet	  af	  offentlighedsloven	  

FNs	  konvention	  skal	  den	  tiltræde	  i	  næste	  regeringsperiode?	  

Klageordninger:	  Stille	  folk	  til	  ansvar:	  Whistleblower	  ordning?	  

Krav	  til	  IBA	  –	  en	  ”light”	  udgave	  der	  er	  kogt	  sammen	  til	  mindre	  end	  8000	  sider.	  	  

Det	  er	  regeringen	  der	  sætter	  rammerne.	  	  

AM	  -‐	  Information/overinformation.	  Rapporter,	  høring,	  borgermøder.	  Forskellige	  måder	  at	  inddrage	  
befolkningen	  på.	  Der	  skal	  dialog	  til.	  Stærkere	  interesseorganisationer.	  	  

5. Økonomi	  
6. Opfølgning	  på	  strategi	  
7. Næste	  møde	  

9.april	  2013	  

8. Evt.	  

Menneskerettighedsråd	  –	  TG	  indkaldt	  til	  møde	  mandag	  4.marts.	  Ekstra	  punkter	  til	  dagorden	  –	  b.la	  til	  
budget.	  	  

Ingen	  høring	  –	  bliver	  glemt.	  Det	  anbefales	  at	  Rådet	  opfordrer	  menneskerettigheds	  instituttet	  til	  at	  være	  
mere	  aktive.	  	  

Sætte	  ting	  på	  dagsorden	  via	  rådet?	  

AM	  -‐	  15	  medlemmer.	  24-‐26	  i	  rådet.	  Hvem	  bliver	  formand?	  En	  med	  gennemslagskraft.	  Hvad	  skal	  rådet	  lave?	  	  

Scenarieforløb:	  AM	  opsummerer-‐	  folk	  fra	  store	  selskaber,	  administrationer.	  Institut	  for	  fremtidsforskning.	  
Megatrends	  i	  verden.	  Scenarier	  i	  Grønland,	  hvad	  for	  nogle	  beslutninger,	  rapport	  kommer.	  Tænke	  langsigtet.	  
Fri	  forum,	  ca.50	  deltagere.	  


