Landsledelsesmøde 14. Maj 2018 kl. 19-21
Deltagere: Peter Høj, Katja Brøgger, Henrik Hynkemejer, Karoline Barkvoll Holstad, Ask Petersen,
Peder Holk Svendsen, Amalie Otkjær, Andreas Nielsen
Afbud: Thomas Volstrup
1. Valg af mødeleder
 Henrik valgtes
2. Valg af referent
 Andreas valgtes
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
 Referatet fra sidste mødes sendes ud sammen med referatet fra dette
4. Godkendelse af dagsorden
 Referatet godkendtes med tilføjelse af punkt 16-19
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
 Peder orienterede om henvendelse til kirkeministeren vedr. Positivliste om LGBTvenlige præster.
 Peder orienterede om henvendelse fra faldskærmsforening med forslag til
samarbejde.
 Peder orienterede om henvendelse vedr. Ph.d. om digitalisering af foreningens
fotoarkiv.
 Peder orienterede om foreningens position og modsvar til blog-indlæg mod
foreningens inklusion af transpersoner.
 Peder orienterede om møde med Karen Ellemann den 28. Maj.
 Peder orienterede om henvendelse fra designstuderende om projekt mod ensomhed.
 Henrik orienterede om møde med Mia Nyegaard, socialborgmester i Københavns
Kommune.
 Peder orienterede om, at den nye minister for ligestilling Eva Kjer Hansen er inviteret
til en kop kaffe.
 Opdatering på Copenhagen2021 samarbejde v. Henrik
i. Henrik orienterede om, at foreningen fortsat stiller sig til rådighed for at
bidrage til arbejdet frem mod menneskerettighedskonferencen ifm.
Copenhagen 2021, og landsledelsen inviterer Steffen Jensen til at
repræsentere foreningen i styregruppen for konferencen. Steffen inviteres
desuden til næste møde i LL for at drøfte kommissoriet for styregruppen.
 Status på arvesag fra 2017 v. Henrik
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i. Arvesagen er endelig afsluttet og foreningen forventes at modtage cirka 1,5
mio. kr.
Proces for offentliggørelse af landsledelsens dagsordener og referater v. Henrik
i. Ask og Andreas finder ud af en løsning for, hvordan dagsordener og referater
kan gøres tilgængelige for alle på en hensigtsmæssig måde.

6. Evaluering Danish Rainbow Awards og opfølgning på ærespris v. Henrik


Det kom til udtryk, at showet med fordel kunne være mere normkritisk og
inkluderende. Mødedeltagerne opfordredes til at sende konkrete kommentarer til
Peder og Henrik.

7. Proces og plan for sekretariatsstyring v. Henrik


Der arbejdes frem mod at kunne ansætte en daglig sekretariatsleder pr. 1. november
2018. Henrik, Peder og Katja er ansvarlige for processen, og der iværksættes en
inddragelse af de forskellige dele af foreningen for at profilafklare.
8. TIPS-/Lottopuljen og Fundraising (ansvar i LL) v. Karoline


Karoline efterspurgte flere kræfter til at løfte opgaven med fundraising i foreningen.
Det drøftedes, hvordan puljeansøgningen bedst kunne gøres hensigtsmæssig.
 Michael vil gerne bidrage til at søge tipsmidlerne, som han har erfaring med.
Karoline og Henrik sparrer med ham.
 Peter vil gerne byde ind på økonomidelen efter d. 13. Juni
 Søgning og afrapportering af FOS-midler (folkeoplysningsmidler) ligger hos Ungdom
9. Drøftelse af protektorater v. Peder (lukket punkt)


Peder er blevet opfordret til at undersøge, hvorvidt foreningen kunne være
interesseret i at anmode Kronprinsessen om at være protektor for foreningen.
 Der drøftedes fordele og ulemper ved at få en kongelig til at være protektor for
foreningen.
 Karoline taler med Jane fra Aidsfondet, der har erfaring med at Prinsesse Marie er
protektor for Aidsfondet.
 Der inviteres til et møde med ungdomsbestyrelsen inden udgangen af maj måned.
Peter er tovholder på dette møde.
10. Jubilæum v. Ask



Sankt Hans-festen er ved at være på plads.
Der vil være aktiviteter fra kl. 14-18. Grill fra kl. 18-19. Taler og underholdning fra kl.
19-21. Peder holder tale kl. 21. Fest kl. 21-00.
 Reception i august.
 Fest i september.
11. Folkemøde v. Karoline



Møde i gruppen bag regnbueteltet tirsdag d. 15. Maj.
Vi var lidt sent ude mht. At melde debatter ind, så nu koster det 2.000 pr. Event der
skal meldes ind.
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 Henrik indhenter pris på t-shirts og muleposer til folkemødet.
12. Aarhus Pride (2. Juni 2018)
 Ask og Peter bestiller Pride-pakke m. T-shirts, bannere, postkort, muleposer osv.
 Henrik rykker mht. Telt.
13. Copenhagen Pride
 Henrik holder møde m. Copenhagen Pride d. 15. Maj 2018.
 Vi skal have telt igen med øl og vand og vin.
 Henrik tilmelder 1 styk lastbil til foreningens parade.
14. Mødeforplejning og økonomi


Det aftaltes, at der til aftenmøder og længere dagsmøder sørges for forplejning
inden for en rimelighedens grænser.
15. Persondataforordningen


Karoline og Henrik sender nogle links til Jona.

16. Evt.


Der opfordres til, at gøre klart, hvorvidt dagsordenspunkter er til orientering,
drøftelse og/eller godkendelse/beslutning, når der meldes dagsordenspunkter ind.
 Peder er blevet indstillet til at være dansk repræsentant for Equal Rights Coalition.
Næste møde:


Folkemødestrategi



Copenhagen Pride-debatter



Aalborg Pride



Fanø Pride



Fremtidig politisk struktur
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