Referat fra Landledelsesmøde tirsdag d. 18. juli 2017
1.

Referat og dagsorden
Endeligt referat fra sidste møde udestår.
Socialt netværk for partnere til HMF-personer blev tilføjet dagsorden, og opfølgning på
Sankt Hans udgår.

2.

Henvendelser/meddelelser
a. SIVIL (besøg af Camilla Brejner Schwalbe)
Camilla informerede om den interne rokade, der gør, at hun nu har overtaget Christians
plads, og fortalte desuden om egen baggrund. Har politisk og kommunikativ baggrund, og
har været med til at starte SIVIL.
b. Andet
Der har været møde med Alternativet for at finde ud af mulighederne for at komme på
finansloven. Ikke så sandsynligt i nærmeste fremtid, men Satspuljemidler kunne være en
mulighed.
Historieprojekt (jf. forrige møde) er i gang med at starte op, og følgegruppen vil
sandsynligvis mødes i løbet af august.

3.

Socialt netværk for partnere til HMF-personer
På opfordring fra en henvendelse til Rådgivningen fra Tone. Forslag om at starte et socialt
netværk for partnere til personer, der springer ud sent. Netværket har dermed til formål at
facilitere dialog og erfaringsudveksling. Der lægges op til at støtte forslaget, da der i
øjeblikket ikke eksisterer en sådan gruppe. Der lægges samtidig op til, at Tone med fordel
kunne tage en indledende dialog med HMF. Det er dog vigtigt, at der forud for opstarten af
netværket bør udtænkes en form for struktur. Andreas fortsætter dialogen med Tone.
Det blev samtidig diskuteret, hvorvidt vores sociale grupper fungerer optimalt og om der er
de grupper, der bør være. Det bør diskuteres på et kommende møde.

4.

Copenhagen Pride
a. Prideugen
Det er mangler afklaring på, hvordan Empatisk Arbejdsmarked skal involveres og inddrages
under priden, og lancering i prideugen er aflyst pga. ændret formål jf. projektstatus.
Vores kommunikationsindsats ifm. Priden blev diskuteret, og det blev aftalt at mødes
tirsdag d. 25. juni kl. 16 for at drøfte dette mere dybdegående. Der blev bl.a. foreslået at
lave kronik m.m. forud for Priden, hvor vi sætter fokus på vores dagsorden for
begivenheden. SIVIL mener afgjort, at Priden skal bruges som løftestang til at komme ud
med vores budskaber – der er brug for at nå ud på mange kanaler/medier, hvortil der er
brug for cases.

Der er forslået et tema i stil med ”Kom nu ind i kampen!” (Camilla gennemtænker titlen og
bredere budskab). Det kunne bl.a. fokusere på:
•
•
•

•
•
•

Male med den store, brede pensel ift. vores fokusområder
Fokusere på, at Priden er en sag, og ikke blot en begivenhed!
Donationer og medlemskaber bør være en del af kommunikationen
o Roll-ups med budskaber om medlemskaber og donationer?
Kombineret med anden visualisering.
Peder kører med den kommunikative del i samarbejde med SIVIL
Projektmedarbejdere og talspersoner bør inddrages
Små videoer med cases til brug for visualisering kunne være brugbart.

T.o.: Bussen fra reklamebureauet (jf. forrige møde) er aflyst.
b. Rådhuspladsen herunder telt
Der er taget indledende drøftelser med Thomas fra Priden, hvor aftalen vil blive i stil med
sidste års aftale, herunder rabat på sodavand og øl. Vi kommer (tilbage) på pressevæggen
samt videoer på storskærm (fakta og statements, der stiller skarpt). Vi får hegnsbanner
(skal selv betale for tryk). Teltet kommer til at koste 27.600 ekskl. moms (inkl. køleskab),
hvilket LL nikkede godkendende til.
Det blev fremhævet, at donationer og medlemskaber bør være en integreret del af teltet og
et klart fokuspunkt i teltet. Muligheden for at invitere gæstebartendere blev drøftet for at
skabe større synlighed. Der kunne ligeledes laves arrangementer i stil med bingo-banko.
Der var bred enighed om, at talspersoner og andre bør blive særligt inddraget som en del af
teltet.
c. Prideoptog
Vi kommer (som minimum) i den forreste del af paraden. Der skal udpeges paradevagt
(deadline 2. august). Talspersoner og udvalgsmedlemmer skal aktiveres samt aktivering af
de sociale grupper (Thomas og Andreas har ansvaret for dette).
d. Årets Laks
Mulige modtagere diskuteres.
5.

Projektstatus
EA:
Projektet har talt med lignende projekter i Europa, og er kommet frem til, at
certificeringsdelen ikke nødvendigvis kan lade sig gøre. De har derfor været nødt til at
ændre formålet med projektet. Det er dog usikkert, hvad der så bliver det bærende i
projektet. Uddannelse og kompetenceudvikling er stadig en del af projektet, men
certificeringsdelen udgår med al sandsynlighed. Hvad det præcist betyder er på nuværende
tidspunkt usikkert. Projektets formål skal derfor tages op på LL-møde igen.
BiH:

Projektet i BiH er gået i gang.
6.

Økonomistatus 1. halvår 2017
Michael fremlagde et foreløbigt overblik over driften, der dog stadig manglede flere
elementer.

7.

Eventuelt
-

Møde med advokat (Peter), der gerne skulle hjælpe med arbejdet med testamenter fra
LGBT-personer.
Overførsler til udlandet: Advokat (Peter) kommer med oplæg til at håndtere overførslerne.
Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der vil gøre partnerægdonation mulig
Peder har undersøgt muligheder for lokaler til Landsmødet

Punkter til kommende møder:
•
•

Opfølgning på Sankt Hans
Sociale grupper

