
Förvaltningsberättelse för Transparency International Sverige 2005

Inledning
Transparency International (TI) är en internationell, ideell organisation med syfte att motverka
korruption. TI s vision är en värld fri från korruption. TI har sitt säte i Berlin.

Transparency International Sverige (TIS), som bildades formellt 23 augusti 2004, är en svensk
självständig obunden, icke-kommersiell ideell förening. TIS målsättning är ett Sverige fritt
från korruption. TIS ingår i TI:s världsomspännande nätverk av organisationer, som, i
samarbete, verkar för en värld fri från korruption.

Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans
räkning. 

För att uppnå målet i Sverige vill TIS verka för öppenhet och insyn, ansvarstagande och
civilkurage och därigenom motverka uppkomsten av kulturer och miljöer där missbruk av
ställning kan få grogrund.

TIS ska samla in relevanta fakta, sprida information om metoder för korruptionsbekämpning
och främja förutsättningarna för denna. TIS ska också främja att nationella och internationella
normer som syftar till att motverka korruption antas och efterlevs. TIS ska samarbeta med
individer och organisationer som arbetar med korruptionsbekämpning och uppmärksamma
samt skapa debatt kring frågor om korruption.

TIS är registrerad som ideell förening och har organisationsnummer 802420-1363. TIS är
också ansluten till Transparency International genom ”TI National Chapter Provisional
Accreditation Agreement”, daterad 5 september 2004.

Styrelsen
Styrelsen valdes vid ordinarie föreningsstämma 28 april 2005 och har bestått av:

• Örjan Berner, generalsekreterare Föreningen Svenskar i Världen, tidigare ambassadör,
ordförande 

• Tonika Hirdman, Verkställande direktör Banco Fonder, vice ordförande

• Erik Brandsma, Managing Partner Sustain AB, tidigare FN och OECD, sekreterare 

• Hans Eisler, civilekonom och managementkonsult, kassör 

• Bo Karlström, tidigare vid Internationella Valutafonden (IMF) och chefekonom vid
Sida

• Sven-Olof Lodin, tidigare professor i finansrätt och v vd Industriförbundet 

• Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, tidigare generalsekreterare i Europarådet 

• Axel Wenblad, generaldirektör Fiskeriverket, tidigare chef Sustainability i Skanska 
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• Ulla Andrén, utvärderare, Sidas sekretariat för utvärdering och internrevision,
suppleant

• Birgitta Johansson, jur. kand., tidigare avdelningschef, SIDA, adjungerad ledamot 

• Göran Steen, konsult, tidigare revisionsdirektör RRV, adjungerad ledamot 

• Agneta Dreber, vd Livsmedelsföretagen, avgick som ledamot under året

Revisorer
Göran Steen och Göran Olsson har varit TIS revisorer medan Birgitta Johansson och Inger
Axell varit revisorssuppleanter.

Anställda
TIS kansli leds av Inger Jivebäck, som har varit projektanställd under året. Kansliet har varit
bemannat ca 12 timmar i veckan under perioderna maj-juni och augusti-december. Övrigt
arbete har utförts som frivilligarbete, huvudsakligen av styrelsens medlemmar och av en
särskild arbetsgrupp. 

Medlemmar
Under 2005 har medlemsantalet ökat och per 31 december 2005 fanns 36 medlemmar (33
privatpersoner och 3 juridiska personer). 

Mötesverksamheten
Sju protokollförda styrelsemöten har hållits under 2005. Den ordinarie föreningsstämman
hölls 28 april.

Föreningens utåtriktade verksamhet
TIS arrangerade tillsammans med Globalt Ansvar (UD) seminariet ”Vad vet vi egentligen om
korruption?” 30 maj i Stockholm.

TIS medverkade i följande seminarier och konferenser under 2005:
• 13 januari, UN Global Compact Nordic Network.
• 11 mars, Globalt Ansvars seminarium ”Bekämpa korruptionen! Hur gör man i

praktiken?
• 24 maj, Svenska Institutet för Standardisering, SIS, avseende nya standarden ISO

26000.
• 30 maj, seminarium med kinesisk delegation.
• 2 juni, Forum för Hållbar Utveckling, Riksdagshuset.
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• 13-14 oktober, East European Business Forum, EEBF; konferens arrangerad av SEB,
Springfellow och Dagens Industri. TIS ledde ett välbesökt seminarium under temat
”Business Ethics and Corruption”.

• 21-22 november, Nordic-Baltic meeting, Riga. Deltagare: Nordiska och baltiska
företag, TI-föreningar i Norden och Baltikum samt TI-Berlin. Arrangör: De nordiska
och baltiska TI-föreningarna och TI-Berlin. Syfte: Etik och åtgärder mot korruption i
affärsförbindelserna Norden-Baltikum. 

TIS har även deltagit i nätverket Vatten och Korruptions seminarium 7 april.

TIS övriga aktiviteter och möten under 2005
• 1 februari, möte med OECDs team för granskning av hur Sverige genomför

konventionen om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i
internationella affärsförbindelser 

• 9 maj möte med Christer van der Kwast, Överåklagare, Riksenheten mot korruption
• 18 oktober, lansering av TIs Corruption Perceptions Index (CPI) 2005. Statistik som

visar hur personer från näringslivet och experter uppfattar graden av korruption i 159
länder

• 11 november, årsmöte TI Europe and Central Asia Regional Meeting 2005, Berlin
• 9 december, Anti-Corruption Day. Lansering av TIs Global Corruption Barometer

(GCB) 2005. Statistik som visar allmänhetens syn på och bedömning av korruption i
ett antal länder.

• 11 december, föredrag för Liberala studentförbundet, Uppsala
• 27 december, svar på remiss från Justitiedepartementet avseende svensk ratificering av

FN-konventionen mot korruption  

Föreningens ekonomi
Årsavgift för enskilda medlemmar i föreningen har varit 250 kronor för år 2005. 

Pfizer-Sverige och Skanska har under 2005 bidragit till TIS verksamhet med 100 000 kr
vardera. East Capital har under året bidragit med 30 000 kr. Dessa företag har utlovat fortsatt
stöd även framöver. Tethys Oil har utlovat att bidra med 25 000 kr till TIS verksamhet
(bidraget betalas ut under januari 2006). Diskussioner har under året inletts med ett antal
företag om medlemskap i Transparency International Sverige.

TIS intäkter för 2005 uppgår till 235 650 kr och kostnader till 174 794 kr. Resultat efter
avskrivningar om 58 770 kr föreslås överföras som ingående balans för 2006.

Föreningens kansli
Under året har ett kansli inrättats. Kansliet har ett kontorsrum på IQube, Norrlandsgatan 31 i
Stockholm. Etablerandet av ett kansli har innefattat införskaffande av kontorsutrustning,
uppbyggnad och lansering av föreningens hemsida, upprättande av ekonomisystem och
medlemsregister.
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Slutord
Styrelsen kommer att under 2006 fortsätta sitt arbete med att konsolidera och utveckla
föreningens organisation och verksamhet.

Styrelsen vill tacka medlemmar och alla andra som vi haft kontakt med under året för intresse,
samarbete och stöd.

Stockholm 17 mars 2006

Örjan Berner                                                     Tonika Hirdman
Ordförande                                                                Vice ordförande

 

Erik Brandsma Hans Eisler 

Bo Karlström Sven-Olof Lodin
                                                            

Daniel Tarschys Axel Wenblad
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