Beslutningsreferat, Landsledelsesseminar lørdag d.07.04.2018

Meddelelser og siden sidst
Vi arbejder på at få skabt en transcafé, både for unge under 25 og over. Marie-Louise og Lai er sat til
at køre det i stilling.

Arbejdsgiverorganisation
Vi overvejer, hvilken arbejdsgiverorganisation der bør vælges. Vi indgår en aftale med
Kooperationen. Andreas og Henrik har et møde med organisationen tirsdag d. 10.04.

Aarhus
Vi forsøger at få holdt et møde for og et møde efter sommerferien for at få en bedre relation til
Aarhus og et tættere forhold til den afdeling.

Jubilæum
Der forklares om jubilæum

Prioritering – hvor skal vi hen?
Nye lokaler
1. Der afklares med kommunen
2. Hvad gør vi her og nu?
3. Flytning – hvad gør vi?

Finansiering
Hvordan får vi en stabil økonomi med støtte til drift.

Politisk forum
Hvad vil vi med PF?
Modstand internt i politisk forum – hvordan håndterer vi det?
Vi skal have en systematik i samarbejdet mellem LL og PF.
Hvordan får vi kommunikationen op at køre både internt i PF, men også mellem PF, LL og resten af
foreningen?
Der skal laves et holdningskatalog
Maks en talsperson pr. udvalg. Der skal være en koordinator.
Vi lukker alle talspersoner i landsledelsen.
LL udpeger talspersoner på trans, sundhed, udenrigs og senior.
Der er koordinatorer på bi-, rets-, arbejds-, had og retspolitisk område.

2021
Mail fra Lars Henriksen med ønsket om at udpege privatpersoner til arbejdet i 2021, World Out
Games. Vi vil ikke udpege en privatperson, men meget gerne pege på en person, som kan
repræsentere foreningen i arbejdet.

Handlingsplanen
Satspuljen
Marie Louise koordinerer.
ML og Andreas har turneret rundt i landet for at se på lokale initiativer vi kan støtte ude i landet. ML
forklarer mere på mødet d. 23.04.
LGBT Danmark vil gerne støtte lokale grupper, men grupperne har stadig autonomi.
Vi skal finde ud af, hvordan vi kan få finansieret driften i forbindelse med projekterne benævnt i
handlingsplanen.

Folkemødet
Visitkort
Tøj til alle kroppe.
Vi skal have udviklet en liste over debattører, som vi kan udlåne.
Fokus er trivsel: Trans, ungdom, arbejdsmarked, jubilæum.

Prides
Andreas laver rejsekuffert til div. Prides
Det prioriteres at landsledelsen kommer til diverse prides.
Aarhus 02.06.
Aalborg 30.06.
Minoriteternes grundlovsdag 05.06.
Odense 05.05. Mangfoldighedsfestival i Odense

KBH - rettighedsteltet
Mindre fokus på normkritik
KSK
Rådgivningen
Rådgivning og stillekupé - få rådgivning under priden.

Konceptet
Der indkaldes til møde primo maj

Årshjul
Landsmøde: 24.11.18. + medlemsfest. Warehouse 9. Eventuelt middag der også.
Reception:
Fødselsdagsfest: 22.09.
Julearrangement:

Frivilligfest/jubilæumsfest:

Til næste dagsorden
Folkemødet

