Landsledelsesmøde 12. juli 2018 kl. 17
Deltagere: Henrik, Katja, Peder og Peter samt Jona
Afbud: Andreas, Ask, Thomas, Amalie,
1. Valg af mødeleder
Henrik
2. Valg af referent
Peter
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
 Indgåelse af overenskomst: Det er aftalt med Dansk Magisterforening, at vi efter
sommerferien mødes til forhandling og indgåelse af overenskomst. Det er desuden
aftalt med HK, at vi efter indgåelse af OK med DM begynder forhandlinger med HK
om at forhandle en OK til fremtidige HK-medarbejdere.
i. Peder kontakter HK ift. Potential lokation LM 2018
6. Rekruttering af daglig leder v. Katja og Peder
 Katja udarbejder endeligt dokument senere i aften, som sendes rundt til endelig
godkendelse
 Processen:
 2-3 samtaler, Katja og Henrik sidder for processen, medarbejder repræsentant
kommer med til 1. samtale, i 2. samtale tages en ekstern med, ved behov tages en 3.
samtale
 Ansøgningsfrist er d. 27. august 2018
7. Indgåelse af kontrakt med SIVIL vedr. Produktion af undervisningsfilm og –materiale på
bevilling fra Undervisningsministeriet v. Henrik
 Vi fik 600.000 kr. fra undervisningsministeriet sidste år, der er søgt 50.000 kr.
 Vi har fået kontrakterne fra SIVIL
8. Pride
 Årets laks
i. Leonora bliver shortlistet. Peder undersøger, om hun er i KBH
 Tema og koncept
i. Frederik tager baren, der skal være en lukke-ansvarlig
ii. Vi skal bruge:
1. T-shirts (6 forskellige farver med LGBT Danmark logo / jubliæmums
logo / kampklar siden 1948)
a. Design af t-shirt
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2.
3.
4.
5.

6.

b. Tryk for og bag (vurder hvad der er smartest af
sort/hvid/grå)
c. Normalt logo på t-shirts
d. Papirsflag
i. Jubilæumslogo på den ene side
ii. "Meld din i kampen" på den anden side
Banner til siderne på lastbilen
a.
Christianiacykler med 2 højtalere
Checkliste /
a.
Lastbil / Peter spørger Ask
a. DJ (musik gennem 70 år)
b. Drikkevarer
c. Pynt
d. Deltagere
e. Peter skriver til Redbull og kontakter lastbil
f. Samle gruppen – Jaks og co
Peter skriver tekst omkring vognen

9. Jubilæum


Der skal forventningsafstemmes med Sivil



Receptionen er på plads – invitationer er på sendt ud. 47 tilmeldte pr dags dato



Jubilæumsfest - bolden ligges over til Sivil, Peder kontakter Sivil i morgen fredag



LM 2018 – stadig planlagt afterparty på Warehouse 9 (evt. med Warpigs og Redbull)



Ferie-planlægning, @Henrik laver en kalender og sender mail rundt heromkring.



Godkendelse af transport (HH)



Bevilliget til Peder og Henrik til oktober måned

10. Evt.
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