Referat fra møde i Landsledelsen den 20. november 2017
Til stede:

Ask Ulrich Petersen, Andreas Nielsen, Henrik Hynkemejer, Søren Laursen, Peder Holk
Svendsen, Michael Kjeldsen, Thomas Kinch Volstrup

Fraværende: Karoline Vind, Maia Linnet Jensen

1. Referat fra seneste møde
Ingen kommentarer kommet ind.
2. Samling af referater fra seneste år
Ask og Thomas gennemgår mødedatoer og dertilhørende referater.
3. Landsmødet
a. Praktisk
i. Logistik
Der bestilles billetter i forlængelse af mødet.
Mødet med LGBT Ungdom foreslås at blive kl. 12 med deltagelse fra Henrik, Ask, Peder,
Thomas. Alternativt fredag, hvor Peter fra LGBT+ Ungdom også kan deltage.
ii. Overnatning
Fredag-søndag: Thomas, Peder, Ask, Michael, Henrik
Lørdag-søndag: Søren
iii. Bus, herunder status på salg
Der er solgt 14 billetter, hvorfor der stadig er ca. 50 billetter tilbage. Det bliver meldt ud
i nyhedsbrevet i morgen, ligesom Politisk Forum er opfordret til at skrive ud til deres
respektive udvalg.
Landsledelsen opfordres desuden til at tage fat i dem, de ved, der deltager.
Hvis der ikke er solgt flere billetter snart, så forsøges alternative former for salg,
herunder om bussen kan nedskaleres, eller om der kan sælges billetter gennem fx
GoMore.
iv. Stemmesedler
Michael har stemmesedler, og tager disse med.
Stemmekort: Henrik står for at printe og tage disse med. Henrik står desuden for at
facilitere, at der på dagen er adgang til medlemsdatabasen.

v. Merchandise/banner m.m.
Der pakkes banner efter mødet, som Michael tager med i bilen (EA + LGBT Danmark).
Landsledelsen bør desuden iføre sig årets t-shirts under Landsmødet.
Ask har ansvaret for, at der bliver købt forplejning til både møde og efterfølgende
reception.
Opstillingen til Landsmødet skal desuden gøre, at Landsledelsen let kan genkendes.
b. Gennemgang af landsmødet
i. Præsentation
Gennemgang af præsentationen til brug for Landsmødet.
ii. Delegering og opgaver
Registrering og uddeling af stemmekort på dagen: Thomas
Betaling for nye medlemmer under mødet: Michael
Printning: beretning, regnskaber, stemmesedler (50 styk)
Indkøb, opstilling, gave til dirigent og referent
c. Andet?
Peder tager kontakt til LGBT Ungdom Aarhus
4. Evt.

