Landsledelsesmøde 3. september 2018 kl. 18-20
Deltagere: Amalie, Ask, Katja, Karoline, Henrik, Andreas
Afbud: Thomas, Peder,
1. Valg af mødeleder
 Henrik valgtes
2. Valg af referent
 Andreas valgtes
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
 Dagsordenen godkendtes med nedenstående ændringer
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
 Orientering om satspuljeprojekterne FLEST og FART
i. Der orienteredes om de ændringer, der som konsekvens af
Ligestillingsministeriets nedskalering af FLEST og FART var foretaget i
projektbeskrivelserne. Begge projekter skrives til, så de kan lade sig gøre
inden for ministeriets finansielle ramme.
 Opdatering vedr. rekruttering af sekretariatsleder
i. Ansøgningsudvalget har modtaget 51 ansøgninger til stillingen som
sekretariatsleder. Der afholdes samtaler med 6 ansøgere, og det er
forhåbningen, at stillingen kan besættes pr. 1. november 2018.
 Kampagnen
i. Kampagnen for foreningen er skudt i gang og får foreløbig god
opmærksomhed.
 Podcast
i. Det går fint med den podcast, som Kamilla Andersen er ved at udarbejde, og
som foreningen bliver medudgiver på.
6. Resten af året: begivenheder og ansvarlige
 Jubilæumsfest
i. Den foreløbige dato var d. 22. september, men det bliver udskudt på
foreløbig ubestemt tid. Det blev foreslået, at jubilæumsfesten blev flyttet til
efter landsmødet d. 24. november 2018.
 Landsmødet
i. Andreas og Henrik finder sted til middag efter mødet.
ii. Ask undersøger mulighed for efterfest(/jubilæumsfest).
iii. Deadline for udsendelse af landsmødeindkaldelsen er d. 5. oktober
(indkaldelsen skal være fremme d. 13. oktober).
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Den endelige dagsorden skal foreligge d. 9. november.
26. oktober er frist for indkomne forslag.
Dagsorden og budget skal foreligge d. 5. november
Peter undersøger muligheden for pro-bono revision.
Karoline og Andreas arrangerer lokale.
Karoline, Ask, Andreas og Henrik sørger for udsendelse af indkaldelse pr.
mail og brev.
7. Mødetidspunkter v. Karoline
i. Mødetidspunktet for landsledelsens møder evalueredes og der flyttedes
rundt på (enkelte) tidspunkter.
8. Evaluering af Priden
i. Det blev påtalt, at foreningens deltagelse i Priden var præget af uklare
beslutningsprocesser og hastige løsninger i sidste øjeblik. Dette affødte en
længere snak om ansvarsområder og mandater.
9. Evt.
i. Der afholdes landsledelsesmiddag d. 22. september.
ii. Det indstilles at vedtægterne læses igennem inden næste møde mhp. at
kunne drøfte disse forud for landsmødet i november.
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