Landsledelsesmøde 5. marts 2018 kl. 18-21:30
Deltagere: Amalie Otkjær (AO), Andreas Nielsen (AN), Ask Ulrich Petersen (AP), Henrik Hynkemejer
(HH), Katja Brøgger (KB), Peder Holk Svendsen (PS) og Thomas Kinch Volstrup (TV)
Afbud: Karoline Barkvoll Holstad (KH), Ditte Obeling (DO), Peter Høj (PH)
Referat
1. Valg af mødeleder
Henrik
2. Valg af referent
Thomas
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse med under punkt 7.
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
Intet at bemærke.
6. Godkendelse af regnskab 2017
Ny ledelsesberetning godkendt som følge af ændring af måden feriepengehensættelsen
opgøres.
7. Opgaver i landsledelsen – ansvar og rollefordeling
Opdeling i teams, der fungerer som ansvarlige teams for tre hovedområder: administration,
politik, frivillige. Herunder hører der forskellige elementer og arbejdsområder, og der kan
inddrages frivillige i de forskellige teams. Alle teams refererer i sidste ende tilbage til LL.
Administration:
 Projekt
 Økonomi
 Medarbejdere
 Nygade (strategi)
 Kommunikationsplatforme
- Henrik (1), Andreas (1), Karoline (1), Peder (2)
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Politik:




-

Politisk Forum
Politisk retning og styring
Meningsdannelse
Gennemskrivning af politiske programmer og papirer / revision af foreningens politik
(vedtægtsrevision)
Peder (1), Thomas (1), Katja (2), Henrik (2)

Frivillige:
 Fundraising
 Nygade (drift)
 Events
 Frivilligorganisering
 Uddannelse
- Ask (1), Katja (1), Amalie (1), Karoline (2)
Ask laver oplæg til team-infrastruktur på Office 365.
Forpersonnetværket dækkes som udgangspunkt af Henrik og Peder, men det vurderes fra
gang til gang i forhold til specifikke emner, om det giver bedre mening at sende en anden i
stedet for én af disse.
8. Organisationsudvikling – proces med SIVIL og opfølgning på seminar
Nødvendigt med indsigt i formål, ambition og proces med SIVIL ift. udvikling af
organisationen, hvilket tages op i samarbejde med SIVIL på næstkommende møde, således at
vi har en fælles forståelse for den videre proces.
9. LGBTI Handlingsplan – Status på ansøgningsproces
Der nedsættes en koordinationsgruppe for handlingsplanen bestående af: Marie-Louise
(tovholder), Katja (ankerperson for LL), Amalie, Janne
Marie-Louise står for involvering af Politisk Forum.
10. Årshjul
Punktet udskydes.
11. Sekretariat (Ref. bilag)
Orientering om arbejdsopgaver på sekretariatet jf. bilag.
Amalie taler med sekretariatets faste personel og indgår i dialog om mulige løsninger for at
aflaste disse fremadrettet.
12. Folkemødet (Ref. bilag)
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Der er bestilt overnatning (otte telte i Folkecampen) og færgebilletter til to biler.
LL: Henrik (evt. overnatning andetsteds), Katja, Andreas, Amalie, Ask, Thomas, Peder,
(Karoline deltager i regi af AIDS-Fondet)
Projekter: Transit (dog udfordret af, at der ikke er timer i projektet som deltagende), EA,
AURA – Janne, Marie-Louise, Andreas BK
Det er vigtigt, at dem, der deltager, giver merværdi for foreningen, og at der er
gennemtænkt deltagelse i paneldebatter, oplæg etc.
Formål:




Netværke
Oplæg
Paneldebatter

Foreslåede prioritetsområder: transområdet, ungdomsområdet, arbejdsmarkedsområdet,
(sundhedsområdet i forhold til trivsel), jubilæum
Folkemødet drøftes videre på næste møde – Ask faciliterer
13. Axgil 2018 – opdatering
VIP-arrangement for Peder og Henrik (muligvis flere fra LL).
Mulighed for mange ting under Axgil, så spørgsmålet er i højere grad om ressourcer.
14. Jubilæum – opdatering
Artikler i O&A i løbet af foråret ift. jubilæum
Der skal bruges nogen til grafik og kodning
Kampagneidé: Tidslinje + postkortkampagne (Gocards) med slogans for at nå ud til en større
målgruppe + Sankt Hans (større end sidste år, alternative båltaler)
Foreslået at sætte fokus på fx trivsel i forlængelse af LGBTI Handlingsplanen
Events: Frivillig-/medlemsfest (kunne evt. være i samarbejde med LGBT+ Ungdom/LGBT
Ungdom Aarhus) fest i forlængelse af Landsmødet, Skt. Hans, evt. reception på Rådhuset
som politisk/symbolsk markering og evt. som åbning af udstilling.
Vi bør holde noget uden for København også, fx Aarhus, Odense eller Aalborg.
15. Forsikring af frivillige (Ref. bilag)
Andreas skriver til Topdanmark og forhører sig ad ift. forsikring af foreningens frivillige.
16. Næste møde
LL-seminar 7.-8. april
LL-møde 23. april
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17. Evaluering
Godt og konstruktivt møde!
18. Evt.
Der fortsættes med at søges støtte til historieprojektet.
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Sekretariat
Egne noter
Indkøb + samt sætte på plads
Genopfyldning (toiletruller og kaffe bl.a.)
Fjerne efterladte ting / vaske op / gøre rent
Medlemsadministration
Hovedmail + andre mailbokse
Webmail – hjælp til at oprette og vedligeholde / lister
Adgangskoder til mails (glemt password)
Nøgler – oprette og vedligeholde
Opdatere hjemmeside / kalender / bookingsystem
Afkalkning af elkedel og kaffekande
Tage skrald ned
Vask af håndklæder
Facebook – svare på beskeder
Bestilling af sodavand og sætte på plads
Vejlede folk i forbindelse med kalender og booking
Lysstofrør i lokalerne (udskiftning)
Billedvæg i forkontoret
Sætte opvask på plads når det er tørt

Tømme skraldespand,
Rengøring; af toilet og køkken.
Tage telefonen,
Tage imod pakker og leveringer,
Tage imod / afvise skole-elever, der henvender sig i Nygade 7,
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Tage opvask, der står i vasken/i køkkenet
Rydde bordene for papirer, kopper, kander, etc.

Hver torsdag skifter jeg poser i papirkurve,
vander planterne samt
passer telefon kl. 14-17.
Derudover rydder jeg gerne op i mindre omfang ... Og rydder selvfølgelig op efter mig selv og mine
grupper.
Skoleelever kan (næsten altid) ringe til mig for aftale om et interview - fx hvis de ikke får svar i tide
fra LGBT+ Ungdom.

* Hente post fra posthuset og fordele den; nogle gange i samråd med Martin. Afledte opgaver kan
f.eks. være at aflæse måler og indberette til el-selskabet.
* Tømme postkassen nede i forhallen.
* Deltage i "kapløbet" om at åbne for folk, der ringer på dørtelefonen.
* Af og til hive en fyldt skraldesæk ned i containeren i gården.

# Fjernelse af tomme flasker og tomme dåser fra køkkenet og fra forkontoret
# Opsætning af avisudklip fra især Politiken, Information, Metroexpress og Weekendavisen på den
hvide opslagstavle i bibliotekslokalet (gamle udklip sendes til Harvard University Library)
# Generel afrydning efter behov i forkontoret, mødelokalet og nogle gange i bibliotekslokalet, dvs.
fjernelse af glemte glas, kopper, krus, køkkenrulle, termokande, etc.
# Bærer lejlighedsvis efterladte tomme papkasser fra forkontoret ned til affaldsbeholder i gården

Én gang om måneden:
# Ordner Out & About i forkontoret og sørger for at det ligger fremme til gratis afhentning
# Bringer det svenske QX og det engelske Attitude (egne abonnementer) til tidsskrifthylden i
forkontoret; ældre blade lægges i vindueskarmen i bibliotekslokalet

Én gang om året:
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# Sørger for indbinding af danske tidsskrifter; placering i mødelokalet
# Sørger for indkøb af danske bøger; faktura til den økonomiansvarlige

Tidligere har jeg foretaget mig bl.a. følgende:
# Støvsugning af alle lokalerne efter behov
# Ophængning af plakater i bibliotekslokalet, mødelokalet, gangen, toilettet og forkontoret
# Sørget for og betalt reparation hos konservator af oliemaleri forestillende forfatter Christian
Houmark
# Erstatning af defekte dørhåndtag på tre døre
# Pletmaling af vægge, døre og karme
# Transport af træbogreol til magasin hos Shurgard på Amager
# Indkøb af nye metalreoler til bibliotekslokalet og mødelokalet
# Fjernelse af overskud af møbler, køleskab, mv., som tidligere stod på 4. salen; afleveret på
genbrugsstationen på Amager

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations
NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48
LGBT@LGBT.DK • WWW.LGBT.DK

BILAG

Folkemødet: oplæg fra Karoline
Kære Alle
Til mødet på mandag må I meget gerne diskutere hvad vi skal fokusere på af debatter o.l. til
folkemødet. Henrik, du skal have modtaget referatet fra Morten (som nok med fordel sendes til LL),
fra sidst møde, hvor vi diskuterede egne og fælles debatter. Fælles debatter som er interessante for
os:
- Stigma inden for LGBT+ miljøet (til trods for at LGBT+ pers er en stigmatiseret gruppe, stigmatiserer
vi også hinanden, ved fx kropsfunktion, køn, hiv-status, etnicitet, etc.) Jeg står som tovholder fra
Fondet, og har sagt at LGBT DK er interesseret i at være med i evt. panel.
- Handlingsplan og økonomi for LGBT+ organisationer (jeg er tovholder fra lgbt dk sammen med
Fahad fra Sabaah)
- LGBT på skoleskemaet (LGBT DK står på denne sammen med Sabaah - og her skal vi meget gerne
have en anden på en mig)
- LGBT og hjemløs (Sabaah og LGBT DK - en anden end mig)
- Slutter LGBT kampen med mig, eller skal vi kæmpe videre for andre (intersektionelt perspektiv men
også mtp transpersoner, non-binære osv.) ( jeg har sat os på her sammen med CPH Pride/Ane, men
en anden end mig må gerne være tovholder)
Udover at finde tovholdere til udvikling af disse debatter(det er ikke fast bestemt, at alle skal
holdes), skal vi finde ud af hvilke debatter vi selv ønsker at holde. Håber I kan sætte nogle navn på,
samt idéudvikle lidt på vigtige temaer (arbejdsmiljø er måske en af de mest oplagte).
Ring endelig om det er noget, som skal diskuteres før, under eller efter mødet 😊
Kh
Karoline
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Referat af møde i LGBT-Netværksgruppen om FM18
20. februar, 2018
Til stede: Sune og Chris fra AIDS-Fondet. Ane og Anna fra Copenhagen Pride. Morten fra Happy
Copenhagen. Dijana og Fahad og Malte fra Sabaah. Karoline fra LGBT Danmark.
malte@sabaah.dk
dijana@sabaah.dk
1.

Siden sidst

Europaparlamentet har efter eget ønske fået telt ved siden af os. Og er meget interesseret i at lave
forskellige former for aktiviteter sammen; og måske især deles om politikere og forskellige debatter.
Fahad/Dijana tager et møde med dem for at afsøge mulighederne.
2.

Status på pladsleje mm.

Morten gjorde status: Vi har fået plads G20, lige ved grillen midt på havnen. Her kan vi udsmukke
teltet på den ene gavl og hele bagvæggen = maksimal synlighed.
Morten har bestilt telt, trægulv, 4 berlinerbænke, 2 opbevaringsbænke og to caféborde. Samtidig er
vores stadepladsbeskrivelse mm. blevet opdateret.
Vi vil gerne leje en 40 tommersskærm.
Morten opdaterer budget og bestiller!
Øl: Vi skal stadig have øl fra Svaneke Bryghus. Ane har beregnet, at vi kan få 9 fustager ved 7.000
kroner. Vi taler om det når der er overblik over budgettet.
Ane bestiller øl (når tiden kommer) og Dijana fremsender gl. bevillingsansøgning til Ane. Og vi sørger
for at købe 25 cl. Krus. Morten køber og har et skarpere prispunkt end sidste år (-:
3.

Eventstatus

Forslag til fælles debatter:
1. Med udgangspunkt i intern stigmatisering i LGBT-miljøet. Fortælle om de forskellige måde, hvor vi
er dårlige mod hinanden i miljøet samt hvorfor vi er det. Og så åbne op til publikum for at diskutere,
hvad vi kan gøre for at komme fremad og finde løsninger! Alle synes det er en god idé.
Tovholder: AIDS fondet (Karoline).
2. Vil tale om handlingsplanen – invitere en minister eller to med! Følge op: hvad sker der, hvordan
bliver midlerne fordelt? Skal vi have frigjort flere midler? Og hvor er der huller i suppen?
Evt. give den en hard-core økonomisk vinkel: hvorfor er så stor en gruppe kun på
satspuljemidlerne?
-

Vinkle homonationalismen ind i debatten og udfordringen til politikerne også?
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Har politikerne opdaget, at kampen mod hverdagshomofobien langt fra er vundet
(der er forskel på rettigheder og på kulturel og social anerkendelse).
Tovholder: LGBT Danmark (Karoline) og Sabaah (Fahad).
3. LGBT på skoleskemaet. Gerne sammen med normstormerne og med fokus på normstormerne
og/eller LGBT Ungdom. Her fortjener ordførerne at blive hevet ind og heglet igennem (-:
Tovholder: LGBT Danmark (Karoline) og Sabaah (Fahad).
AIDS-fondet:
1. Hiv-fokuseret debat, der handler om behovet for at introducere målbare livskvalitetsparametre i
hiv-behandlingen. Udvikle den nuværende tilgang….
Tovholder: AIDS-fondet (Sune)
2. Udenfor teltet: en international debat om behovet for øget bevillinger til international hiv og
aidsbekæmpelse.
Tovholder: AIDS-fondet (Sune)
3. Udenfor teltet: fejre 30-års jubilæet for ”Den jeg elsker…” sangen.
Tovholder: AIDS-fondet (Sune)
Sabaah:
1. Vil også gerne tale om racisme i miljøet i en selvstændig debat.
”Ikke i aften- gutter”: afvisning i diskotetskøen.
Tovholder: Sabaah (Malte)
2. Debat om den betingede kærlighed (om forældre i Sabaah målgruppe, som ikke accepterer deres
børn)
Tovholder: Sabaah (Moeisha)
3. Transmonolog v/ Moeisha
Tovholder: Sabaah (Moeisha)
4. LGBT og hjemløs. Og Queer gruppen hos SAND (De hjemløses landsorganisation).
Tovholder: Sabaah (Malte) og LGBT dk (Katja)
Cph Pride:
1. Mini-pride i Allinge – ”Folke Pride”. Måske falde i hak med ”Den jeg elsker…..”. Invitere alle de
lgbt+ personer vi kan opstøve på Bornholm. Plus politikerskaren…. Og selvfølgelig skal vi da slutte på
hovedscenen (evt. med Søs Fenger, som synger live….).
Tovholder: Cph Pride (Anna)
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2. Slutter LGBT-kampen med mig (og mine egne rettigheder) – eller skal vi kæmpe videre (for alle de
andre også)? Fjerdebølge-LGBT-kamp versus bagstopperne?
Tovholder: Cph Pride (Ane) og LGBT DK (Karoline finder person)
3. Malthes morfars christianiacykel (som bor på Bornholm)……. Og bruge den som mobil
materialeuddelingsstation!
Tovholder: (Malte, på cykelafklaring)
Copenhagen 2021:
1. Danmark som LGBT-turismedestination…… i samarbejde med WoCo.
Tovholder: HC (Lars H)
LGBT-Danmark:
1. Vi spørger foreningen om/hvordan de vil følge op på arbejdsmarkedsvilkår i forlængelse af
Emparisk Arbejdsmarked?
Tovholder: LGBT dk (Karoline)
Til proces:
Når vi spiller events ind, skal vi finde en bedre måde at lægge ind. Ane laver oversigt over ”slot-tider”
og kommer med forslag til, hvordan vi melder dem ind.
Moderation:
Morten kan bruges som moderator/debatleder. Husk at spørge/planlægge i god tid.
Fælles spisning:
Torsdag aften. Morten finder og booker sted. Kl. 19.00
4.

Kommunikation

Udvendige teltsider:
-

Vi ser på budgettet om vi har råd til printede, udvendige teltsider.

-

Hvis ikke, tager vi det op igen

Indvendig:
-

Vi genbruger alle de indvendige teltsider

Eventbeskrivelser:
Frister for Folkemødeavisen/appen. Deadline er 2. maj til den trykte avis.
Alle skal oprette/genaktivere login. Dvs. alle skal gøre det asap…. som arrangør.
Uddelt kommunikation
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Vi er enige om, at det er en fordel at have et fælles program. Men vi ændrer formatet til at være
vores a-skilte og elektronisk info på skærmen i teltet. Senere tager vi stilling til, om vi vil lave et trykt
program i mindre oplag og/eller pdf-program via QR-koder….
Tovholder: Chris, vi sender til og får deadlines fra.
Badges: Vi vil gøre det igen – det er hyggeligt at lave dem derovre. MEN vi skal også have lavet en
større kasse i forvejen. Og når vi kender budgettet tager vi stilling til, hvor mange vi skal købe.
Tovholder: LGBT Danmark (Karoline spørger) og Sabaah (Malte) og Cph Pride (Anna).
Vagtplan: Dijana laver vagtplan. Senest 2. maj skal vi vide, hvem der tager med fra hver enkelt
organisation. Vi laver også i år blandede vagthold.
5.

Regnskab

Morten prøver at rykke Lars igen for regnskab.
6.

Næste møde

16. april kl. 17-1830 hos AIDS fondet.
/Morten
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Forsikringsforhold
Er jeres frivillige forsikret?
De fleste organisationer ved, at det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for alle
sine ansatte. Men langt de færreste organisationer er klar over, at det kræver en ekstra
forsikring for at være 100 % sikker på at ALLE frivillige er dækket i tilfælde af ulykke eller
skader. Vidste du for eksempel at besøgsvenner og vågekoner IKKE er omfattet af den
lovpligtige arbejdsskadeforsikring?
Det har vist sig, at der er nogle alvorlige huller i dækningen af nogle grupper af frivillige, hvis
man blot har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor har ISOBRO nu indgået
aftale med Tryg om en forsikringsordning, der sikrer at ALLE frivillige fremover bliver
forsikret uanset om de er omfattet af arbejdsskadesikringsloven eller ej. På den måde er du
som organisation 100 % sikker på, at alle er dækket.
”Frivillige og medlemmer er vigtige ressource i de velgørende organisationer og derfor skal vi
også passe godt på dem. Deres daglige og utrættelige indsatser er en af grundpillerne i det
danske civilsamfund. Derfor er vi også meget glade for at kunne tilbyde alle vores
medlemmer denne ekstra forsikring, så man som organisation fremover kan være sikker på,
at alle ens frivillige er dækket i tilfælde af ulykker og skader”, siger ISOBROs generalsekretær
Robert Hinnerskov.
I marts 2016 nedsatte ISOBRO et Frivillighedsudvalg, og en af anbefalingerne fra
Frivillighedsudvalgets arbejde var netop at sikre, at alle danske frivillige skal være forsikret
fremover. For det viser sig nemlig, at der er nogle alvorlige huller i dækningen af nogle
grupper af frivillige, hvis man blot har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Men
tiltræder man den nye aftale gennem ISOBRO om lovpligtig forsikring hos Tryg, så er alle
frivillige automatisk dækket.
”Jo flere af vores medlemmer der tegner denne sikring, jo billigere bliver ordningen for os
alle sammen. Derfor vil jeg anbefale, at alle vores medlemmer kigger på denne mulighed.
Både af hensyn til økonomien – men mest af hensyn til forsikring af de frivillige”, siger
Robert Hinnerskov.
Kort om reglerne
Forsikringsregler er pr. definition altid lidt indviklede, men kort fortalt skal man vide hvordan
det frivillige arbejde er organiseret for at vide, om alle frivillige er forsikrede eller ej. Er der
for eksempel en ansættelseskontrakt? Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en
vis nytteværdi? Eller er der tale om socialt og humanitært arbejde?
Sociale og humanitære indsatser karakteriseres ofte ved, at den frivillige yder samvær og
venskab med en anden person, som har brug for dette. Dette er ikke arbejde i lovens
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forstand, idet det betragtes som organiseret samvær/venskab, hvor den frivillige selv får
noget socialt ud af samværet. I disse tilfælde er man IKKE forsikringsdækket som frivillig via
den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Frivillige som vågekoner, indsamlere, besøgsvenner,
forsøgspatienter eller som frivillig i et suppekøkken eller måske en genbrugsbutik er nogen
af de grupper, hvor reglerne tit bliver misforstået. I skades situationer vil det altid være
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør om en skade/ulykke skal dækkes som lovpligtig
eller som uden for loven.
ISOBRO og Tryg har derfor strikket en forsikringsordning sammen, som dækker alle grupper.
Ordningen ligner den ordning, som også de danske idrætsforeninger har fået tilbudt, da der
ifølge Tryg er mange ligheder mellem det sportslige foreningsarbejde og den velgørendes
indsats i indsamlingsorganisationerne.
I løbet af nogle uger vil Tryg kontakte alle ISOBROs medlemmer med henblik på at tilbyde
denne nye ordning. Prisen bliver lavere, jo flere organisationer, der tilmelder sig.
Vil du vide mere om ordningen, så kontakt ISOBRO v/Mette Grovermann på mg@isobro.dk
eller Tryg v/ kundechef Morten Blume på morten.blume@tryg.dk.
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