
Ansøgning om medlemsskab 

Jeg/vi søger om medlemsskab. Jeg er bekendt med vedtægterne for Transparency International 
Greenland og har forståelse for praktisering af vedtægternes bestemmelser om kriterier for 
medlemsskab, som angivet nedenfor. 

Navn: Stilling: 

Virksomhedens navn: Kontaktperson: 

Adresse: 

E-post: E-post kontaktperson:

For fastsættelse af korrekt kontingent, sæt kryds 

Individuelt Medlemsskab 100 kr 
Pensionist eller studerende 50 kr 
Frivillige organisationer (NGO) 1.000 kr 
Virksomheder/selskaber med 1-10 ansatte 5.000 kr 
Virksomheder/selskaber med mere end 10 ansatte 10.000 kr 

Transparency International Greenland, uddrag af vedtægter par. 10 Medlemmer 

10.1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer og organisationer, som ønsker at støtte 
foreningens formål. Politiske partier kan dog ikke blive medlemmer. 

10.2. Medlemmer har adgang til alle fælles møder, som foreningen foranstalter. Medlemmer har 
taleret på alle møder. 

10.3. Ved udmeldelse, eksklusion, dødsfald eller konkurs fjernes medlemmet omgående af 
medlemsfortegnelsen. Kontingentet refunderes i sin helhed, såfremt dødsfaldet eller konkursen 
indtræffer inden for tre måneder i det nye regnskabsår. 

10.4. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der handler på en måde, der er i strid med 
foreningens formål. 

10.5. Et medlem, der har kontingentrestance for mere end et år, betragtes som udmeldt og slettes 
fra medlemsoversigt. 



 

Forståelse og praktisering af vedtægterne bestemmelser om kriterier for medlemskab (besluttet af 
bestyrelsen september 2021). 

1. Transparency International Greenland giver gennem vedtægterne vid adgang til medlemskab. 
Medlemskab er i udgangspunktet åbent for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 

Undtaget er: personer, organisationer eller virksomheder som er under tiltale eller efterforskning. 
Det gælder også, hvis de er nyligt dømte eller har vedtaget en bøde for korruption eller andre 
strafbare forhold knyttet til korruption. 

2. Medlemskab gives efter ansøgning som vurderes af bestyrelsen. 

3. Medlemskab baseres på gensidig tillid mellem Transparency International Greenland og 
medlemmerne. Transparency International Greenland har ikke ressourcer til at foretage 
undersøgelser af etisk standart og praksis hos nuværende eller potentielle medlemmer, og kan 
derfor ikke garantere for medlemmernes etiske regler eller praksis i forhold til korruption. 
Medlemskab af Transparency International Greenland forudsætter imidlertid en åben 
kommunikation mellem Transparency International Greenland og medlemmerne om hvad der er 
etisk forsvarlig praksis og effektiv korruptionsbekæmpelse. 

4. Medlemmerne forpligtiger sig til at praktisere nul-tolerance for alle former for korruption i al sin 
virksomhed og at få egnede tiltag mod korruption på plads (eller at udforme en korruptionspolitik). 

5. Samarbejdet mellem Transparency International Greenland og medlemmerne må ikke påvirke 
Transparency International Greenlands uafhængighed. 

6. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere eller suspendere medlemmer som optræder på en måde, 
der er i strid med foreningens formål. Sådanne tilfælde kan være: 

o At et medlem klart bryder med Transparency International’s kærneværdier: gennemsigtighed, 
integritet, solidaritet, retfærdighed og demokrati 

o At et medlem på anden måde bryder grundlæggende etiske principper 

o At et medlem bliver tiltalt eller efterforsket for korruption eller andre kriminelle forhold 

o At et medlems forretningsforbindelser (moderselskab, datterselskaber, nære forretningspartnere, 
leverandører, entreprenører eller kunder) optræder i strid med foreningens formål, uden at 
medlemmet reagerer på dette på en egnet måde. 

o At et medlem undlader at betale kontingent 
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