Referat fra Landsledelsesmøde 26. maj 2018 kl. 10-14
Deltagere: Karoline Barkvoll Holstad, Amalie Otkjær, Henrik Hynkemejer, Peter Høj, Ask Ulrich
Petersen, Katja Brøgger, Thomas Kinch Volstrup, Jona Lohse
Afbud: Peder Holk Svendsen, Andreas Nielsen

1. Valg af mødeleder
Henrik
2. Valg af referent
Thomas
3. Godkendelse af referat(er) fra de to seneste møder
Udskudt til næste møde grundet manglende mulighed for at gennemgå forud for mødet.
4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden ændringer.
5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
Samarbejde med Normstormerne og AURA
Henvendelse fra AIDS-Fondet for at indgå yderligere samarbejde på projektet som konsulent
som en del af Satspuljeprojekt. LL vurderer ikke, at en konsulentrolle er hensigtsmæssig, men
foreslår i stedet et fælles projekt, hvor LGBT Danmark indgår som ligeværdig partner.
Orientering om SATS-processen
Ansøgningen bliver tilrettet, således at der er fokus på rådgivningselementerne. Outreachdelen dækkes gennem henvendelse på et projekt, der skal nå ud til lærere rundt om i landet,
hvortil det ønskes, at LGBT Danmark lægger navn til. Der arbejdes videre med denne
henvendelse som en del af LGBT Danmarks samlede ansøgninger, således at LGBT Danmark
sender to ansøgninger af sted.
Det er vigtigt, at der rækkes ud og kommunikeres til de organisationer, der har været inde
over i opstarten af ansøgningsprocessen, således at disse kender til udviklingen.
Arbejdsgruppen har allerede henvendt sig til nogle, men bør også række ud til de resterende.
Jona går med i denne proces for at hjælpe arbejdsgruppen.
Invitation til at være medunderskrivere på brev til Mai Mercado fra Danske
Handicaporganisationer
LL bakker op om at underskrive. Punktet vil blive yderligere drøftet på Politisk Forum mandag
den 28. maj.
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6. Ny organisering:
Rammer for frivillige
Oplæg til rammer for frivillige blev gennemgået og drøftet. Der blev ikke på mødet taget
egentlige beslutninger, men derimod givet feedback, hvormed der bliver arbejdet videre med
rammerne for det frivillige arbejde.
Udkast til frivillighåndbog vil blive diskuteret på næstkommende weekendmøde, og der vil
blive udsendt revideret version senest to uger før mødet.
Rammer for ansatte
Udskudt
Udarbejdelse af procesplan
Der udarbejdes udkast til procesplan senest i kølvandet i næstkommende politiske seminar.
7. Fremtidig politisk struktur
Delvist drøftet under ovenstående punkt.
Der indkaldes til politisk visionsdag for samtlige af foreningens medlemmer lørdag d. 1.
september.
8. Folkemødestrategi
Drøftes på senere tidspunkt.
9. Copenhagen Pride-debatter
Amalie cirkulerer mail med oversigt over debatter. Der skal skabes overblik over vores indsats
og input under CPH Pride, hvorfor der også er behov for kommunikationsstrategi, når vi
kommer tættere på selve priden.
Der vil blive arbejdet med visualisering forud, sandsynligvis i form af små videoer.
10. Kommende Prides
Der er udarbejdet Pride-pakke, der kan medtages på de forskellige prides, hvori der bl.a.
indgår t-shirts til alle, der går med. Der bliver betalt transport for en mindre gruppe af
personer, således at der kan være deltagelse fra LGBT Danmark også ude i landet.
Fanø Pride
Afholdes 11. juli, og LL opfordrer til, at der er repræsentanter fra Landsforeningen. Der vil
blive annonceret i nyhedsbrev med opfordring til at deltage. Thomas formulerer kort notits
hertil.
11. Evt.
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