Landsledelsesmøde 22. oktober 2018 kl. 18.30
Deltagere: Henrik, Katja, Amalie, Ask, Andreas, Karoline, Thomas
Afbud: Peder, Peter


Valg af mødeleder
Katja valgtes



Valg af referent
Andreas valgtes



Godkendelse af referat fra seneste møde
 https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?threadId=19%3A8832ea

078f9245698e2c1798b88b3bc9%40thread.skype&ctx=channel&contex
t=Referater


Godkendelse af dagsorden



Henvendelser, meddelelser og opdateringer




Sara fra SIVIL har fået nyt job. Camilla overtager hendes forpligtelser for foreningen.

Opstartsprogram til Birgitte (til orientering v. Katja)


Katja orienterede om, at der var udarbejdet opstartsprogram til Birgitte.



Julearrangement i foreningen d. 11/12
i. Andreas og Henrik laver facebookevent
ii. Ask tilvejebringer en gæsteliste med udgangspunkt i jubilæumsgæstelisten



Landsmødet d. 24. november 2018


Vedtægter
LL ønsker ikke at revidere vedtægterne. Det vurderes at vedtægterne eventuelt kan
revideres som følge af visionsarbejde i 2019.



Landsledelsens præsentation
i. Punkter til fremlæggelse og ansvarsfordeling
Punkterne fremlægges som følger:
1. Beretning v. Peder og Henrik
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2. Budget/halvårsregnskab/regnskab v. Karoline
3. Fremtidigt arbejde
a. En landsdækkende organisation herunder projekter v.
Andreas
b. Fundraisingstrategi v. Henrik
c. Organisationsudvikling v. Katja
d. Frivillige v. Ask og Amalie
e. Kampagne v. Peder/Henrik
f.


Lokaler v. Thomas

Beretning
i. Andreas skriver afsnit om overenskomst
ii. Katja skriver afsnit om Birgitte
iii. Ask skriver afsnit om Jubilæum
iv. Thomas skriver afsnit om Pride
v. Amalie skriver afsnit om Folkemødet
vi. Henrik beder Camilla levere på kampagne + får sat kampagneplakater i
trykken



Landsmødemiddag
i. Landsmødemiddagen holdes på The Italian, bagefter er der efterfest på GAY.
Der er styr på begge dele.



Budget
i. Budgettet gennemgås på næstkommende møde. Budgettet for Ungdom er
færdigarbejdet. For landsforeningen er arbejdet stadig i gang.
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ii. Der var enighed om i det kommende budget at prioritere undervisning og
opkvalificering af de frivillige samt afholdelse af landsledelsesmøde i Aarhus.


Ordstyrer
i. Søren Bottrup er referent



Referent
i. Der søges stadig efter en referent



Podcast (til beslutning v. Amalie)


Amalie orienterede om, at udviklingen af podcasten kræver uforholdsmæssigt mange
ressourcer.



Landsledelsen besluttede, at foreningen på grund af ressourceknaphed ift.
arbejdspres ikke kan være medudgiver på podcasten.



Refusion


Karoline og Andreas undersøger, hvorvidt der er mulighed for yderligere
refusionsansøgninger.



Evt.
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