Referat af landsledelsesmøde
Dato: 16. januar, 2020, 17-21
Sted: Vestergade 18 E
Deltagere:
Landsledelsen: Anna Wandel, Ask Ulrich Petersen, Henrik Silvius, Jackie Vesterhaab Kristensen, Jax
Jakshøj, Jesper Bigum, Mikkel Christensen, Susanne Branner Jespersen
Repræsentant fra LGBT+ ungdom: Martin Guldkvist Kaas
Sekretariatsrepræsentant: Maria Schmidt Myhlendorph
Afbud: Jesper Bigum, Birgitte Munch Eriksen, Martin Guldkvist Kaas
Ordstyrer/mødeleder: Ask/Susanne
Referent: Ask

Sekretariatet

Orientering om forhold på sekretariatet

Forventningsafstemning og
check in

Der er dannet et overblik over hvad motiverer og udfordrer.

Danne et overblik over
ressourcer, tid og
arbejdsmåder i forhold til
foreningsarbejdet.
Videnscenter

Der skal laves et arbejdspapir, som definerer opgaver ud fra en lidt
mere fast struktur.

Tobias fra biblioteket fortæller om det nye bud på et initiativ fra
biblioteksgruppen:
Vi som forening skal være det første sted man skal henvende sig, hvis
man skal have viden om LGBT+ området. Man vil herigennem kunne
få den viden, som er tilgængelig.
Samle viden om LGBT+ personers liv, samle op på undersøgelser,
forskning og data på området.
Systematisk gennemgang af handlingsplaner på området kommunalt, regionalt (sundhed)
Monitorering af udtalelser i pressen og politisk
Oplysende organ og til gavn og glæde for foreningen.
Forskning – eventuelle PHD/ anden forskning med tilknytning til
foreningen
Systematisering af spørgsmål og svar til foreningen.
Oversigt over LGBT+ relevant materiale i Danmark

Landsledelsen synes det er et rigtigt dejligt initiativ og siger ja til at
der gås videre med projektet.

Året som kommer
Events
FU
Strategiudvalg
Foreningsansvarlige

Jackie sender oversigt over fonde som støtter forskning til Tobias.
Events: Der arbejdes med at lave et mere visuelt årshjul. Der kigges
på eventpapirer, som kan være med til at støtte op om
planlægningen af dem.
FU : møde 18.02. Når Lone, ny økonomichef, er startet. Der udvikles

retningslinjer for budget/fordeling.
Ovenstående udvalg
præsenterer kort deres
tanker om årets gang og
herefter går vi i
arbejdsmode.

Eventuelt

Strategiudvalget: Der fremlægges en plan over tiden frem mod
landsmødet og en strategimodel. Der kigges på kommissorier
sammen med udvalgene. Der inviteres til kommissoriemøde med
relevante frivilligansvarlige. Outline for strategi præsenteres d. 22.
Foreningsansvarlige: Arbejder med adfærdskodeks, frivillighed,
tilgængelighedsoverblik og hvordan man sikrer at man husker at
klargøre, hvordan tilgængelighedsmulighederne er til de events, vi
holder
Landsmødet afholdes d. 02. Maj i København
Landsledelsesmøder:
20.02.2020. 17-21 Henrik – madansvar
14.03.2020. 11-17 landsledelsesseminar – Anna mad og snacks

