Landsledelsesmøde 14. januar 2018 kl. 12-19
Deltagere: Amalie Otkjær (AO), Andreas Nielsen (AN), Ask Ulrich Petersen (AP), Ditte Obeling (DO),
Henrik Hynkemejer (HH), Karoline Barkvoll Holstad (KH), Katja Brøgger (KB), Peder Holk Svendsen
(PS) og Thomas Kinch Volstrup (TK)
Gæster: Peter Høj (PH), LGBT+ Ungdom
Dagsorden
1. Valg af mødeleder
a. Henrik valgtes til mødeleder
2. Valg af referent
a. Andreas er referent
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
a. Referatet kunne godkendes
4. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsordnen kunne godkendes
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
a. Der orienteredes om Regnbuefamiliefestival på Ærø.
b. Der orienteredes om opgavefordelingen ifm. foreningens nytårskur d. 17. januar
c. Der orienteredes om overvejelser om at oprette foreningens Aarhus-sektion.
6. Udmøntning af regeringens handlingsplan
a. Handlingsplanens 12 punkter fremlagdes
b. Punkterne blev gennemgået med henblik på at diskutere relevansen for foreningen
1. Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder: vurderes som
meget relevant for foreningen i forlængelse af TRANSIT, Aura, Rådgivningen,
Skoletjenesten m.fl. Ditte er tovholder og indsamler relevante bidrag.
Thomas er tovholder på at indsamle det relevante vidensgrundlag.
2. Projektmidler til Sabaah: Foreningen engagerer sig ikke.
3. Kampagne med virksomheder og organisationer ifht. inklusion på
arbejdsmarkedet: vurderes relevant for foreningen, og Empatisk
Arbejdsmarked engagerer sig.
4. Barrierer for LGBTI-personer i idrætten: Peder og Peter engagerer sig.
5. Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold: Parkeres
foreløbig i Sundhedspolitisk udvalg.
6. Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet:
Seniorpolitisk udvalg opfordres til at engagere sig i tæt samarbejde med LL.
Peder kontakter og involverer de berørte udvalg.
7. Etablering af videnscenter på transområdet: vurderes som relevant for
foreningen. Transpolitisk udvalg opfordres til at forberede en henvendelse.
Peder kontakter og involverer de berørte udvalg.
8. Øget informationsindsats ift. Transpersoner: Ditte formulerer et udkast ifm.
Punkt 1
9. Pilotprojekt om supplerende rådgivning til transkønnede: Ditte formulerer
et udkast ifm. Punkt 1
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Informationsmateriale målrettet berørte af DSD-tilstande
(interkønnede): foreningen går ikke ind i projektet, men tager derimod
kontakt til Intersex Danmark for at tilbyde hjælp og sparring.
11.
Styrket sundhedsindsats i almen praksis: sundhedspolitisk udvalg går
ind i initiativet. Thomas skriver udkast.
12.
Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår: Thomas og
sundhedspolitisk udvalg er tovholder.
c. Peder er overordnet tovholder på projektet
d. Det fremlægges i Politisk Forum på førstkommende møde
LGBT Danmarks struktur
a. Henrik fremlagde organisationens struktur.
Mapping af organisationen
a. Andreas tager kontakt til de sociale grupper med henblik på at mappe
kontaktpersoner, deltagerantal, mødefrekvenser osv. Andreas laver en template for
mappingen af de sociale grupper og starter dialogen
b. Kortlægning af de politiske udvalg: udvalgets medlemmer, udvalgets talsperson,
hovedprioriteter, udvalgets tidsplan, aktiviteter, valg af talsperson, stedfortrædende
talsperson(er)
1. På næstkommende møde i Politisk Forum diskuteres talspersonens rolle.
2. Peder er ansvarlig for, at de politiske udvalg mappes
c. Administrationsopgaverne blev gennemgået: IT, lokaler, økonomi, samarbejder,
kommunikation.
d. På næstkommende møde diskuteres hele mapping-processen.
Opgaver i landsledelsen, konstituering af organisation
a. Ansvarsområder og opgaver blev gennemgået og foreløbigt fordelt blandt
landsledelsens medlemmer i et ufærdigt arbejdsdokument.
Årshjul (udskydes til næste møde)
Axgil 2018
a. Det diskuteredes hvorvidt Axgil 2018 kunne bruges til at markere foreningens 70 års
jubilæum. Der var opbakning til, at Axgil kunne bruges til at markere 70 års
fødselsdagen. Der undersøges, om frivillige kræfter vil udarbejde en
"vandreudstilling" med én søjle pr. årti.
b. Sivil kontaktes med henblik på at få udarbejdet film med tidligere forpersoner.
c. Det blev vedtaget, at sponsorere igen i år med henblik på at få billetter og adgang til
eksponering. Det diskuteres senere, hvordan billetterne skal distribueres afhængig
af, hvor mange, der stilles til rådighed.
Kampagneorganisation
a. Vi kan ikke på frivillig basis lave den organisationsudvikling som vi som forening har lagt på til.
Det er aftalt med Sivil, at de faciliterer en workshop for at kickstarte processen 17/2, hvor alle
bestyrelser er inviteret.
Oplægget til processen præsenteres af Sivil på førstkommende landsledelsesmøde 5/2.

b.
c.
13. Jubilæum
a. Det skal overvejes, hvordan vi også kan markere jubilæumsåret i Aarhus og i resten
af landet.
b. Brainstorm om jubilæet:
1. En vandreudstilling
2. Reception på Rådhuset

3. En side om måneden i Out & About
4. Et jubilæumsnummer i Out & About
5. Jubilæumslogo, Peder kontakter Anna herom
6. En frivilligfest
7. Løfte politiske områder ifm. Jubilæet (eks. Seniorområdet)
8. Tusind andre ting
14. Næste møde
a. 5. februar 2018
b. Præsentation af os selv
c. Årshjul
d. Grundskellettet til principper for frivillige v. Karoline & Katja
e. Fortsat drøftelse af mapping af organisationen
15. Evaluering
a. Mødet var godt men lidt langt. Måske skal de ligge om lørdagen i fremtiden, og
måske skal det være arbejdende workshops i løbet af mødet.
b. Der blev udtrykt ønske om bedre mødedisciplin
16. Evt.
a. Det drøftedes desuden, hvorvidt vi skulle rykke på at få vores logo registreret og
dermed beskyttet.

