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Indkaldelse til LL d. 8/5-2016

Referat fra LL-møde d. 8. maj 2016
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Formalia
Fejl om lønforhold i tidligere referat rettes. Referat 23/4-2017 godkendt.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4 om fremtidig LL-sammensætning.
Desuden nyt punkt 5a om strategiseminar.
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Meddelelser
Søren:
Pressemeddelse med DBU om homofobi er modtaget positivt. Der har desuden været
møde med DBU’s kampagnemedarbejder, og snak om konference på Christiansborg.
Videre opfølgninig og initiativer forventes i samarbejde.
Henrik:
Regnbueflag hejst på Regnbuepladsen, hvor LGBT Danmark var repræsenteret i
forlængelse af foreningens større donation til formålet.
Første styregruppe for projekter planlagt med DEA 23. maj, hvor der skal ses på den
efterfølgende proces.
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Empatisk Arbejdsmarked PR
Brug for at samstemme forud for kommende arrangementer. Der kommer praktikant, der
skal være eventkoordinator henover sommeren.
Janne luftede tankerne om en mere synlig lanceringlokation end blot Hovedkassen, da
det ville give en helt anden mulighed for at skabe opmærksomhed. Hun efterspørger
muligheder ifm. Priden. Søren er i gang med at undersøge muligheden for at være i DI’s
aula.
DEA skal stadig være til stede i debatteltet, da dette er givtigt. Meget vigtigt at der
skabes synlighed for, at det er os, der er arrangører.
LO vil gerne byde ind med noget med at være lukket på arbejdsplads. Janne ser et sådant
samarbejde positivt.
Anna designer certificeringslogo, der lægger sig op ad det nuværende, men udført som
stempel. På den måde er det tydeligt, at det hænger sammen med det eksisterende, men
har selvstændigt udtryk. Yderligere PR-materiale er under udarbejdelse.
Økonomi: Janne efterspørger, om der er supplement nu hvor DEA vokser? Blot
interesseret i at høre, om der er økonomisk råderum ud over det, der allerede er sat af.
Michael orienterer om, at der kunne være en åbning, men det kræver, at der bliver lavet
et eventuelt overslag over, hvad der vil være nødvendigt. Det er dog vigtigt, at formålet
fastsættes, og det er afgørende for om, og hvor fra, der eventuelt kan hentes penge. Når
der er skabt overblik over behov vil det blive yderligere drøftet af LL over mail, eller af
FU.
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Det blev diskuteret hvorvidt vores fulde branding af DEA skulle starte allerede fra
Folkemødet, eller om den fulde udrulning først bør starte i forbindelse med den fulde
lancering: Copenhagen Pride. I den sammenhæng blev det samtidig diskuteret, om vores
påklædning til Folkemødet skulle indeholde elementer fra DEA. Der var opbakning til, at
der skabes fokus på DEA hurtigst/bedst muligt, og at Janne tager initiativ til at bestille
påklædning til at skabe fokus.
Man kunne overveje, om DEA skal holde båltalen til Sankt Hans i år, og samtidig bære
påklædning fra DEA.
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Fremtidig LL’s sammensætning
Hvordan sikrer vi os, at vores arbejde op mod landsmøder sikrer både kontinuitet og har
fokus på løbende udskiftning af LL-medlemmer? Det er vigtigt at arbejde for, at de
”rigtige” personer stiller op. Med ”rigtige” tænkes på personer, der repræsenterer
foreningen, og personer, der har lyst til at lægge et stykke arbejde i LGBT Danmark
fremadrettet. Kontinuitet og gode kræfter er særligt vigtigt i en tid, hvor foreningen
vokser og ændrer sig.
Det blev foreslået at operationalisere hvervning, fx med en folder eller andet, der kunne
informere om arbejdet og nødvendigheden af at udvikle foreningen. Siddende LLmedlemmer kunne også bruges som ambassadører til at fortælle om arbejdet, ikke mindst
da der måske er et problem med imaget i at sidde i LL.
Nødvendigt med åben proces, men samtidig anerkende, at særlige grupper ikke
nødvendigvis stiller op på eget initiativ. Det bør sikres, at der køres en proces for, at der
er gode kræfter i foreningen.
Intet forhindrer folk i at møde op på vores møder – også over Skype. Kunne være en
mulighed at tilføje en automatisk meddelelse på hjemmesiden om muligheden for at
deltage fysisk eller digitalt, for på den måde også at gøre møderne tilgængelige for folk
uden for København.
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Fremtidige arrangementer
Det blev under punktet om DEA desuden noteret, at der hurtigt skal arbejdes for, at der
sikres koordinering om debatarrangementer fra LGBT Danmarks side til priden. Der er
deadline onsdag d. 11. maj. Der sendes mail til Politisk Forum dd.
5a
Strategiseminar
Strategiseminaret afholdes på Vartov d. 20. maj fra kl. 9-18. CISU faciliterer proces,
hvor vi finder en vision for vores fremtidige arbejde, for derudfra at udarbejde en
handlingsplan. Dagen efter, søndag d. 21. maj, mødes LL + ansatte for at følge op på
dagen. De ansatte har selv ytret ønske om også at deltage søndag.
Strategiseminaret skal fungere som muligheden for som organisation at komme tættere
på hinanden og tættere på den retning, vi sammen udvikler os i.
Det blev drøftet hvilken form strategiseminaret skulle have, herunder særligt
inddragelsen af ansatte kontra frivillige.
Det blev desuden slået fast, at strategiseminaret foregår på dansk for at sikre bedst og
klarest mulig kommunikation.
Det vil blive drøftet med medarbejderudvalget, hvad det præcist indebærer, at
medarbejdere er inviteret. Som udgangspunkt har pojektmedarbejdere mødepligt.
Arrangementet vil foregå med dagsprogram lørdag og formelt afsluttes inden aftensmad.
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5b
Aarhus pride
Vil gerne sælge t-shirts, og samtidig have mulighed for at folk kan melde sig ind på
dagen gennem MobilePay.
Søren deltager.
5c
Landsmøde
Der er oprettet gruppe gennem intranettet til dem, der står for LM. Der opfordres til, at
dette bruges fremadrettet (og kan danne præcedens for næste år).
5d
Folkemøde
Thomas kan med al sandsynlighed alligevel ikke deltage.
DEA bliver tilbudt at bo sammen med os i det omfang, der er plads.
5e
Sankt Hans
Planlægningen er stadig i gang. Det er forventet, at LL deltager og hjælpes ad med
klargøring og efterfølgende oprydning.
Helgoland er booket, men hvad vi reelt set har lov til er endnu ikke på plads.
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Eventuelt
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Mødeevaluering
Det blev noteret, at det var rigtig dejligt, at vi i aften var fuldtallige. Derudover var det
også et godt møde.
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