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Referat:
1. Velkommen v/ formanden
Formanden bød velkommen
2.
Status på klager
Aktuelle klager gengives ikke i referatet.
3. Temaer – MKIs handlingsplan 2017/18
Sekretariatet fremlagde notat om kommunikation og presse mhp. drøftelse af MKI´s kommunikationsstrategi.
MKI drøftede forslag fra OECD Watch om afholdelse af informationsmøde for NGO’er.
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Det blev besluttet, at MKI deltager i OECD Watchs møde samt bidrager
til finansiering af mødet.
MKI vil efterfølgende evaluere mødet i Amsterdam mhp. at vurdere behovet for et tilsvarende møde i Danmark.
4. Promovering - MKI´s handlingsplan 2017/18
4.1. Dialogmøde om samfundsansvar i rederibranchen
MKI har i sin handlingsplan valgt at sætte særligt fokus på samfundsansvar i shippingindustrien. MKI ønsker at iværksætte en række initiativer
målrettet shippingindustrien, herunder at afholde et dialogmøde om
due diligence.
Et MKI-medlem vil sammen med sekretariatet holde et møde med Danske Rederier mhp. at drøfte muligheden for i fællesskab at planlægge relevante initiativer målrettet rederierne i Danmark.
4.2. Konference om anti-korruption den 22.-24. oktober 2018
Danmark er vært for verdens størst anti-korruptionskonference, International Anti-Corruption Conference (18IACC) den 22. – 24. oktober.
Det overordnede emne er: Together for Development, Peace, and Security: Now is the Time to Act
Konferencen vil have en bred målgruppe inden for såvel civil sektoren,
den private sektor og offentlige myndigheder fra Europa såvel som resten af verden.
MKI har sagt ja til at arrangere en session og arbejder i øjeblikket på, at
fastlægge et tema for sessionen og identificere mulige samarbejdspartere. Det er vigtigt, at MKI´s session kommer til at bidrage med viden og
best-practise case til den private sektors arbejde med korruptionsområdet.
Sagkyndigt medlem Linda Nielsen, er tovholder på projektet og sparringspart for sekretariatet ifm. planlægningen.
4.3. MKI-arrangement på Folkemødet
MKI arbejder frem imod at deltage på Folkemødet i samarbejde med
IMR og DI.
4.4. Evaluering af workshop forløb og drøftelse af Green Networks
forslag om nyt workshop forløb.
Medlemmerne evaluerede workshopforløbet og drøftede muligheden
for at holde nyt forløb. Erfaringen fra de to foregående workshops i både
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2016 og 2017 har været, at deltagerne har fået et godt udbytte, men at
det samtidig har været svært af skaffe deltagere.
Workshops har været afholdt for to forskellige brancher og med to forskellige udbydere, og det har i forbindelse med forberedelsen af begge
workshops været rigtig vanskeligt at få tilmeldinger fra deltagere. MKI
besluttede derfor at holde en pause med at udbyde workshops, og drøfte igen efter sommerferien, hvordan man kan arbejde med brancherne
evt. i samarbejde med interessenter for at få deres bud på, hvad der efterspørges.
5. Logbog
5.1. Gennemgang af logbog
Sekretariatet gennemgik logbogen og orienterede om kommende møder.
6. Orienteringspunkter:
6.1. Status for Nordic-Baltic Capacity Building Seminar 2018
6.2. Status på Årsberetning 2017
Sekretariatet orienterede om status på årsberetningen. Årsberetningen
er layoutet og offentliggjort både på den danske og engelske hjemmeside. Derudover er den sendt til tryk med henblik på at kunne uddeles på
MKI´s kommende arrangementer og deltagelse i internationale events.
7. Eventuelt
8. Kommunikation fra mødet/mødets gang
Formandens takkede for et godt møde.

