Referat af møde i Landsledelsen lørdag den 15. maj 2010 i
København

1. Valg af mødeleder og referent samt godkendelse af dagsorden
Henrik er mødeleder og HC er referent.
Dagsorden godkendt.
2. Henvendelser og meddelelser
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg bidrager med et oplæg til konference på
Fyn i Lambdas arrangement "Mangfoldig Homo" fredag den 14. maj
2010. Desuden deltager Kenneth Engberg ved arrangementet.
Alexander Asmussen er på vegne af LGBT Danmark og Hadforbrydelsesudvalget blevet udpeget som landsforeningens kontaktperson til
Københavns Politi.
Rådgivningerne samarbejder med "borgerrådgiverne" i Københavns
Kommune som har åbnet en diskriminations-hotline.
DJØF afholder et arrangement vedrørende kommunikation og
professionalisme for NGO-ansatte ultimo maj. Landsforeningen deltager.
CGLcc afholder Galla-aften torsdag den 20. maj 2010. Landsforeningen
deltager.
Bilbao-regionen afholder et turisme-relateret arrangement som
henvender sig mod LGBT-personer. Landsforeningen er blevet bedt om
at udpege et antal personer til en reception.
3. Økonomi
Til orientering: Landsforeningen har fået testamenteret en arv.
Godkendt:
3.000 kr. til arrangement for frivillige i besøgstjenesten.
15.000 krs rammebevilling til it-udvalget. Hardware til sekretariatet.
Familie og venner har planlagt en del rejseaktivitet. Omkostninger
dækkes under forudsætning af at der ansøges på forhånd.
Møblering af kontoret. Mikkel og Henrik foretager de fornødne
investeringer.
4. Status på projekter
Opstart af projekt "Frivillige og kommunikation" – ansvarlig: Peter Falk
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Til stede: Mikkel Dresler, Henrik Hynkemejer-Østergaard, HC Seidelin,
Jacob Schioldan, Peter Falk, Vivi Jelstrup. Afbud: Lone Hvidegaard,
Kenneth Engberg

- Guidelines ved kommunikation for foreningen. Måder, budskaber,
vinkling.
- Info- og kampagnemateriale
Landsledelsen indkalder nuværende kommunikative tiltag/projekter til at
mødes og erfarings- og idé-udveksle. Dette forankres i projektet.

Mapping af foreningen – ansvarlig: Jacob Schioldan
A: funktioner/opgaver og B: nuværende ressourcer
Mapping af foreningens frivillige og frivilligfunktioner er et arbejde der
kan give et billede af, hvor der mangler kræfter. Giver oplæg til hvad
der skal fokuseres på, men ikke hvordan det gøres.

Logo - Ansvarlig: Peter Falk
Deadline 1. juni. Designretningslinjer for logo og måder som det skal
bruges på.

IU og elektronisk kommunikation – Ansvarlig: Henrik HynkemejerØstergaard
Henrik inviterer Peter Falk til næste møde.
Fremtidig ambition: E-mail-adresser på medlemmer i foreningen.

LGBT-kompetencer – Ansvarlig: Vivi Jelstrup
En gruppe arbejder med et projekt der vil udbrede såkaldte LGBTkompetencer bredt i samfundet. Undervisning, rådgivning mv.
5. Strategisk Forum
Landsledelsen sparrede på opfordring med HC (ansvarlig for Strategisk
Forum) om juni-mødets indhold.
6. LGBT-hus
Peder Holk Svendsen har tilbudt at drive processen på vegne af
Landsforeningen i Københavns LGBT-forum. Landsledelsen var positivt
stemt. HC sparrer med Peder på projektet.
7. Panbladet samt panbladet.dk
Martin Møller Aamand er ny redaktør for panbladet.dk. Landsledelsen
takker Michael Kjeldsen som har haft posten indtil nu.
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Martin Møller Aamand og Lars, et andet nyt redaktionsmedlem mødes
med LL den 6. juni for at præsentere. På mødet bliver også IU inviteret.

Panbladets forårsnummer er undervejs med forsinkelse. En taskforce
arbejder målrettet med sagen.
8. Medlemskaber.
Landsforeningen oplever i øjeblikket et antal frivillige der ser deres
arbejde i foreningen som betaling for medlemskab. Landsledelsen mener
at det frivillige arbejde der lægges i foreningen er værdifuldt og
nødvendigt, men at det er umuligt at taksere frivilligt arbejde og
fastsætte grænser for hvornår en indsats skal udløse denne anderledes
behandling.
Af denne grund er der ens regler for alle, men der er til gengæld er
mange andre fordele ved frivilligarbejdet, blandt andet en lang række
som de frivillige skal skabe for sig selv. Dette gælder både hyggearrangementer, kompetenceudvikling, ekskursioner osv.
9. Henvendelser fra eksterne til medlemmerne og henvendelser
til Landsforeningen om samarbejde
Indtil vi har bedre værktøjer til at kommunikere med vores bagland er vi
nødt til at afvise en stor mængde af de henvendelser vi får fra personer
eller grupper som ønsker at kommunikere med vores medlemmer. Dette
gælder desværre også henvendelser som kan komme os mere og
mindre direkte til gode.
Ved henvendelser om samarbejde samt kontakt med den etablerede
presse, myndigheder osv. er problemet oftest, at arbejdet med at finde
"rette vedkommende" går for langsomt. Den planlagte mapping af
foreningens frivillige og funktioner kan hjælpe på dette.
10. Eventuelt
Næste møde 6. juni kl 12 i Nygade. Mødeleder, referent og
forplejningsansvarlig ikke uddelegeret.
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