Bilag til Landsmødet 31. oktober 2020:
Bilag 1: Landsmødet 2020, dagsorden og forretningsorden
Bilag 2: Årsrapport for LGBT+ Danmark 2020
Bilag 3: Årsregnskab for LGBT+ Danmark 2019
Bilag 4: Indkomne forslag
Bilag 5: LGBT+ Danmarks politiske program 2020
Bilag 6: Driftsbudget for LGBT+ Danmark 2021
Bilag 7: Forslag til justering af kontingenter
Bilag 8: Adfærdskodeks for LGBT+ Danmark

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
2. Landsledelsens beretning.
2.1 Beretning fra nedsatte udvalg.
3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab.
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af årsprogram.
6. Godkendelse af landsforeningens budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent
7. Godkendelse af Code of Conduct.
8. Valg til landsledelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Noter til punkt 8: Ifølge referat fra Landsmøde, 23. november 2019, er ingen af Landsledelsens
medlemmer på valg i år. Imidlertid ønsker forperson Jackie Vesterhaab Kristensen ikke at
fortsætte på posten, og der er ledige pladser i Landsledelsen. Der vil derfor i år være valg til
forperson samt besættelse af ledige poster i Landsledelsen, herunder suppleanter.
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Følgende medlemmer af Landsledelsen er på valg til maj 2021:
Jesper Bigum
Jax Jakshøj
Mikkel Christensen

Følgende medlemmer af Landsledelsen er på valg til maj 2022:
Ask Ulrich Petersen
Anna Wandel-Petersen (ønsker fratrædelse nu)
Henrik Silvius
Jackie Vesterhaab Kristensen

Forretningsorden for Landsmøde i LGBT+ Danmark, 31. oktober 2020
1) Landsmødet indledes af sekretariatschef Susanne Branner Jespersen som tillige leder valget af
dirigent.
2) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes.
Deltagerne på landsmødet skal efterkomme dirigentens afgørelser.
3) Forslag og ændringsforslag skal være indleveret skriftligt inden fristens udløb (3. oktober)
4) Er der stillet flere forslag til samme sag, afgør dirigenten, i hvilken rækkefølge forslag og
ændringsforslag sættes under afstemning. Hvor forslagene er sideordnede, dvs. ikke udelukker
hinanden med bortfald til følge, sættes det først fremsatte til afstemning først.
5) Skønner dirigenten, at holdningen til forslaget er afklaret, forespørger dirigenten, om der
ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget for vedtaget/forkastet uden
afstemning.
6) Det er dirigentens opgave forud for enhver afstemning at klargøre konsekvenserne af en
afstemningsrækkefølge og af et afstemningsresultat.
7) Kandidater til Landsledelsens poster kan opstilles frem til behandlingen af punktet valg til
Landsledelsen. Såfremt en opstillet kandidat ikke er til stede ved afstemningen, skal der foreligge
en underskrevet erklæring fra vedkommende.
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