Landsledelsesmøde 06. August 2018
Deltagere:
Afbud:
1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
 https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?threadId=19%3A8832ea

078f9245698e2c1798b88b3bc9%40thread.skype&ctx=channel&contex
t=Referater
4. Godkendelse af dagsorden
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
 Opdatering vedr. Sekretariatsleder
 Henvendelse fra Tina Thranesen:
i. Brug af Skype

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Dateret: Søndag den 22. juli 2018.
Filnavn: 20180722_Skype.pdf
Kompetencefordeling – udvalgsstruktur
Dateret: Søndag den 22. juli 2018.
Filnavn: 20180722_Kompetence.pdf
Henstilling til landsledelsen om og forslag/ændringsforslag til
forretningsordenen til landsmødet i november 2018 vedr. ikkemedlemmer
Dateret: Søndag den 22. juli 2018.
Filnavn: 20180722_Forretningsorden_landsmøde-2018.pdf
Henstilling til landsledelsen om og forslag/ændringsforslag til
forretningsordenen til landsmødet i november 2018 vedr. ikkemedlemmer
Dateret: Tirsdag den 23. november 2017
Filnavn: 20171123_TT_Adgang-og-tale-paa-landsmoedet-2017.pdf
Ikke-medlemmers deltagelse i foreningens landsmøde.
Tirsdag den 10. oktober 2017.
Filnavn: 20171010_TT_Ikke-medlemmer_Landsmoeder.pdf
Referat fra arrangementer/møder
Søndag den 22. juli 2018.
20180722_Referat-fra-arrangementer.pdf
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vii. Forslag om et vedtægtsudvalg og om revision af vedtægten

Dateret: Søndag den 22. juli 2018.
Filnavn: 20180722_Vedtaegtsudvalg.pdf

6. Muligheden for at deltage i mødet via skype v. Peder
7. Arbejdsfordeling v. Peder
8. Podcast v. Amalie
 Amalie orienterer om, hvor vi er i processen:
 Jeg har haft løbende skype-møder med Camilla henover de sidste to måneder. Hun er
stabil og kan ordne alt omkring produktion af podcasten selv. Hun er dog ikke kendt
med normkritik, hvilket jeg tænker uden tvivl vil influere på sproget og indholdet i
podcasten. Jeg har så vidt muligt søgt at styre det uden om køn og ladet det handle
om homo- og biseksualitet, da det er disse felter Camilla orienterer sig i og har mest
sprog til. Produktet her skal således ikke forstås som en progressiv LGBT-podcast.
Grunden til, at jeg alligevel er gået videre med podcasten er, at Camilla repræsenterer
områder i Danmark, som er stærkt prægede af homofobi og derfor har en ‘indefra’
stemme til at møde grupper, hvor normkritik ikke har bundklang. Dette tænker jeg
giver mening i forhold til at få fat i nogle af de dele af Danmark, som fortsat er hægtet
helt af ift. LGBT-kampen, hvilket ligger i tråd med vores visioner om at være
landsdækkende og nå bredt ud. Camillas primære rolle i podcasten vil være at
facilitere programmets inviterede gæster og rådgivere fra vores rådgivning. Jeg
oplever at Camilla har nogle super fede tanker om, hvordan man kan tale om LGBTliv og gøre livet lettere for LGBT-personer uden for København.
 Vi skal tage beslutning om, hvorvidt vi skal lade hende starte på podcasten nu.
9. Pride
 Laks
10. Jubilæum


Receptionen

11. Billede-kartotek
12. Evt.
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