Landsledelsemøde søndag d. 31.07.2016 Kl. 12:0017:00
Ny

Nygade 7 & skype
Til stede: Søren Laursen, Linda Thor Pedersen, Kenneth Engberg, Michael Kjeldsen, Ask Ulrich
Petersen og Peter Sindal
Afbud: Henrik Hynkemejer, Maia Linnet
1.
Valg af mødeleder
Linda Thor Pedersen
2.
Valg af referent
Ask Ulrich Petersen
3.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4.
Økonomi
Der er et stillingsopslag på facebook, der er deadline d. 15.08.16, men det overvejes at
forlænge den, grundet få ansøgere.
Halvårsregnskabet er lettere forsinket, da der er enkelte bilag der ikke er kommet ind endnu.
Det er stadig et fokus at få aktive i foreningen til også at være medlemmer.
a. Budgetprioriter 2017
Lokalevedligehold
Århus Pride/kulturby
Opdatering af lounge-området (evt. fladskærme eller projektorer/højtalere)
b. Testamenter
Det vedtages at vi tilbyder sparring i forbindelse med testamentering til
landsforeningen. Peter Sindal stiller frivilligt arveretslig rådgivning til rådighed, således
at folk som ønsker at testamentere til foreningen kan gøre det på en ordentlig måde.
5.

Meddelelser
a. Rainbow business Denmark (fhv. CGLCC)
Møde om samarbejde. Der tænkes over,

6.
Rainbow Business Denmark (Tidligere CGLCC)
Orientering om generalforsamling og ændringsforslag i Rainbow Business Denmark d.
01.08.2016 vi støtter op om forslagene. Foruden dette ser vi plads til forbedring ved Axgil
galla, specielt på repræsentativiteten.
7.
Lokale
Der nedsættes et udvalg for at kigge efter nye lokaler.

8.
EU projekter
Forlængelse af nuværende projekt i Tanzania
Der er sendt konceptnote til kommissionen og vi krydser fingre for at få penge, så vi kan køre
projektet i Tanzania i yderligere tre år. Vi søger om €500.000
9.

LGBT Danmark i pressen
a.
Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag
b.
Næste synspunkt i nyhedsmedier

10. Events
a.
Copenhagen Pride
Der er valgt tema for priden og landsledelsen støtter op om prideudvalgets beslutning.
i. Laksen
Landsledelsen har besluttet, hvem der skal modtage årets laks.
ii. Tale
11. Projekter
I Tanzania og Uganda kører der projekter.
Metoder LILO (looking in looking out) stigmatiseret identitt – man er ikke så emget værd –
minoritetsstress, som resultere i misbrug
Styrker personligt handlerum og værdi, som spreder sig som ringe vandet. –
Kurser –
LILO Identiity tre kurser – forskellige øvelser. Gode tilbagemeldinger.
LILO Voice – hvordan kan man tale med folk om LGBT – redskaber til brug
LILO KP (key population) – det er bestemte grupper mennesker man retter fokus på i
forbindelse med fx HIV osv.
Foruden ovenstående, er der tale om kapacitetsopbygning.
a.
Tanzania
b.

Uganda

c.

Tunesien

12. Landsledelsen kommunikation i foreningen
Kommunikationen udadtil varetages af talspersonen på området i samråd med
presseansvarlig. Landsledelsen samt politisk forum orienteres, hvis det skønnes at være
relevant.
13. Landsmøde lørdag den 5. – søndag den 6. november 2016
Der afholdes et landsmøde-møde, forud for dette tages der af Søren Laursen kontakt til
talspersoner for at høre om indhold til en eventuelt konference.
Landsledelsen henstiller til at Søren Bottrup igen i år er dirigent
Stephen indstilles som referent. Michael Kjeldsen tager kontakt til forslået dirigent og referent
14. Fastsættelse af mødedatoer for landsledelsen for resten af året

15. Evaluering
a. Folkemøde
En succes, vi ser frem til næste år. Vi vil fremadrettet fokusere på at være mere synlige
og deltage i flere debatter ude af teltet med partnerorganisationer.
b. Sankt Hans
Landsledelsen er generelt glade for formen på arrangementet. Dele af arrangementet er blevet
kritiseret. Det er en kritik vi tager til efterretning.
c. Aalborg Pride
Ungdom Aarhus deltog på vegne af foreningen.
16. Eventuelt
Intet
17. Evaluering
Intet.

