MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE
Fra vedtektene para. 3:
1. Enhver person, organisasjon, eller institusjon som slutter seg til foreningens formål kan
opptas som medlem.
2. Personlig eller institusjonelt medlemskap i foreningen er gyldig fra den dag kontingent er
betalt.
3. Medlemskapet opphører ved død, eksklusjon, stryking fra medlemsliste eller utmeldelse
fra foreningen.
4. Et medlem som opptrer på en måte som er i strid med foreningens formål, kan ved vedtak
av styret ekskluderes av foreningen. Vedtaket kan ankes til årsmøtet.
Forståelse og praktisering av vedtektenes bestemmelser om kriterier for medlemskap (vedtatt av
styret 25. november 2010)
1. TI-Norge gir gjennom vedtektene en vid adgang til medlemskap. Medlemskap er i
utgangspunktet åpent for alle som slutter seg til foreningens formål.
Unntak er gjort for: Personer, organisasjoner eller institusjoner som er under tiltale eller
etterforskning, eller som nylig er dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon eller andre
straffbare forhold knyttet til korrupsjon.
2. Medlemskap innvilges etter søknad som vurderes av styret.
3. Medlemskap baseres på gjensidig tillit mellom TI-Norge og medlemmene. TI-Norge har ikke
ressurser til å foreta undersøkelser av etisk standard og praksis hos nåværende eller
potensielle medlemmer, og kan dermed ikke garantere for medlemmenes etiske regelverk
eller praksis i forhold til korrupsjon. Medlemskap i TI forutsetter imidlertid en åpen
kommunikasjon mellom TI-Norge og medlemmene om hva som er etisk forsvarlig praksis og
effektiv korrupsjonsbekjempelse.
4. Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all
sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.
5. Samarbeidet mellom TI-Norge og medlemmene må ikke påvirke TI-Norges uavhengighet.
6. Styret kan beslutte å ekskludere eller suspendere medlemmer som opptrer på en måte som
er i strid med foreningens formål. Slike tilfeller kan være:
o
o
o

At et medlem klart bryter med TIs kjerneverdier: åpenhet, ansvarlighet, integritet,
solidaritet, mot, rettferdighet og demokrati.
At et medlem på annen måte bryter grunnleggende etiske prinsipper.
At et medlem blir tiltalt eller etterforsket for korrupsjon eller andre kriminelle
forhold.

o

At et medlems forretningsforbindelser (morselskap, datterselskaper, nære
forretningspartnere, agenter, leverandører, entreprenører eller kunder) opptrer i
strid med foreningens formål, uten at medlemmet reagerer på dette på en egnet
måte.

