Landsledelsesmøde søndag den 18. september 2016 kl. 12.00 – 17.00
Nygade 7 samt Skype

Dagsorden
Til stede: Michael Kjeldsen, Søren Laursen, Linda Thor Pedersen, Maia Linnet Jensen, Ask Ulrich
Petersen.
Afbud: Peter Sindal Lundsberg, Lasse Holm Grønning
1.
2.
3.
4.

Valg af mødeleder – Linda Thor Pedersen
Valg af referent – Ask Ulrich Petersen
Godkendelse af dagsorden – Dagsorden godkendt
Økonomi
1. Status
1. Fornuftigt overskud efter første halvår på 180.000,2. VOS tilskud gives efter nye regler i København kommune kun pr. medlem der er bosat i
kommunen, det kommer til at påvirke ungdom.
2. Budget 2017
1. Der diskuteres at der er en retfærdig fordeling mellem udgifterne i de forskellige
afdelinger, således at alle yder, men efter evne. Landsledelsen er enige om en
fordelingsnøgle der fastsætter at LGBT Ungdom Aarhus giver 5% til foreningens
basisomkostninger.
2. Der orienteres om LGBT Ungdoms økonomi.
(1) Antallet af kontingenter er hævet en anelse i håbet om flere medlemmer.
(2) Der er skåret en smule ned på LGBT Ungdoms aktiviteter. Der er budgetteret med et
underskud på 15.000,3. Budgetoplægget gennemgås og diskuteres.
4. Der er blevet skrevet en guideline til fundraising i foreningen – i hovedtræk må der ikke
sendes noget ud, uden FU’s godkendelse.
3. Testamenter – Punktet er udgået
1.
5. Meddelelser
1. Der kommer et nyt, professionelt chatsystem til rådgivningen.
2. KSK young er en ny gruppe i foreningen de beskriver sig selv således; Gruppen hedder
KSKyoung – gruppe for kvinder, der er seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af kvinder og
henvender sig til personer mellem 20 og 35 år, der identificerer sig som kvinder og som er
seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af andre kvinder. Vi forestiller os bedst at kunne
varetage denne aldersgruppe, idet vi selv strækker os i dette aldersspænd. Yderligere har vi
valgt et navn til gruppen, der skaber plads for eventuel udvikling af en ældre gruppe med
samme målgruppe i samme regi. Landsledelsen byder gruppen hjerteligt velkommen i
foreningen, og vi ser frem til at se gruppen i foreningen.
6. Kommunikationsplan for transområdet
1. Der er udviklet en kommunikationsplan specifikt til transområdet. Det diskuteres hvordan vi
fremadrettet kan få vores budskab ud, uden at det bliver misforstået. –
Kommunikationsstrategien tages op som punkt af den nye landsledelse efter landsmøde.
2. Ydermere er der ved at blive udviklet en kommunikationsstrategi for hele landsforeningen,
den ønskes ultimo oktober.
7. LGBT Danmark i pressen Overstregede punkterne er udgåede

1. Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag
2. Næste synspunkt i nyhedsmedier
8. Landsledelsen kommunikation i foreningen
9. Nedlæggelse af ll@lgbt.dk
1. Det besluttes at genetablere ll@lgbt.dk. Mailadressen håndteres af FU.
10. Projekter
1. Orientering omkring projekter.
2. Udland
3. Struktur
1. Der er nedsat en komité der skal revurdere strukturen.
11. Landsmøde lørdag den 5. – søndag den 6. november 2016
1. Indkaldelse
2. Årsberetning – senest 07.10. skal folk aflevere materiale til årsberetningen.
3. Konference
1. I stedet for at afholde en konference som tidligere, har landsledelsen besluttet at lave et
arrangement i løbet af foråret 2017.
4. Praktisk
1. Dirigent
(1) Søren Bottrup er forslået
2. Referent
(1) Steffen Wessels er forslået
3. Middag
(1) landsledelsen undersøger og finder sted snarest. Landsledelsen har in mente at
tilstræbe at alle kan være med, uanset økonomi.
4. Location
(1) Er vi i gang med at finde.
12. Evaluering
1. Copenhagen Pride
1. Vi skal huske førstehjælpskasse på priden.
2. Et gennemgående tema som også findes på Skt. Hans og de andre danske prides ville
være godt for at få vores budskab ud.
13. Eventuelt
14. Evaluering
1. Visse ting er blevet nemmere med en fast struktur på møderne.
2. Vi skal være bedre til at forberede møderne.
3. Respekt for mødestarten.

Kommentarer og bilag til dagsordenen
Pkt. 4.1 & 4.2

Fremsendes forud for mødet.
Pkt. 6 – 9

Vores kommunikationsmedarbejder Anders deltager under behandling af disse punkter.

Fremtidige drøftelser:
 Kontingentnedsættelse
Møde afholdt i udvalget den 21. juli 2016. Oplæg følger på møde i LL i oktober.
 Vedtægtsændringer
 Diskussion af, hvordan vi sikrer os bevarelsen af projekter i foreningen, når man laver
projekter ”på” os.

