Referat af møde i Landsledelsen 5. marts 2011 kl 12 i Nygade, København

Til stede: Henrik Hynkemejer-Østergaard (mødeleder), Susana Højsteen, Vivi
Jelstrup, Vibe Grevsen, Hans Christian Seidelin (referent), Mikkel Dresler, Peter Falk,
Kenneth Engberg, Jacob Schioldan.
Forfald: Marija Vinquist, Peder Holk Svendsen, Frederik Valdorf Hansen
Gæster: Bo Sune Christensen, Mark Serunjogi, Anna Jacobsen
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
3.
Henvendelser og meddelelser
4.
Økonomi
5.
Strategisk Forum
6.
Kommunikation, oplæg/workshop
7.
Evt.
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med ændringer føjet ind ovenfor.
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
3.
Henvendelser og meddelelser
Landsforeningens Gay & Gray-projekt har kontakt med Århus Kommune, som vil
samarbejde om ansøgning til at få lavet en ønsket undersøgelse.
Hadforbrydelses-folder “Bryd tavsheden” til LGBT-miljøet er udkommet og bliver
distribueret. Landsforeningens egen generelle folder er samtidig blevet genoptrykt og
distribueres ligeledes.
Hadforbrydelser: PET ønsker kontakt til en person der offentligt (til politiets
uddannelsesmateriale og på nettet) vil lade sig interviewe og være en personlig beretning.
Kenneth beder netværket finde en egnet person.
LGBT Danmark ansøger sammen med Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International og
AIDS-fondet om dannelse af netværk vedrørende menneskerettigheder og udviklingshjælp.
Der er kræfter der arbejder for oprettelse af et biseksuelt politisk udvalg.
Der planlægges en fælles event med Amnesty International og forskellige LGBT-aktører ifm
“Mejlgade for Mangfoldighed” i Århus i maj måned.
LGBT Danmark deltager 14.-15. april Fundamental Rights Platform i Wien.
Høring på Christiansborg vedr. Transkønnedes rettigheder 14. marts. Der er tilmeldingsfrist
9. marts.
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4.
Økonomi
Landsforeningen er samarbejdspartner på et fundraisingprojekt til støtte for
voldsofre for hadforbrydelser.
Ansøgning til projekter og tiltag i Landsforeningen: Det er i forretningsudvalget (FU)
man kan søge om midler til projekter mv. Et oplæg til ansøgning om midler til projekter er
undervejs fra FU. Det understreges, at midler aldrig kan søges på efterbevilling.
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Årsregnskabet bliver færdigt ultimo marts måned.
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Landsledelsen talte om fordele og gennemskuelighed ved at fastlægge hvordan udvalg,
grupper og initiativer ansøger om midler til deres aktiviteter.
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5.
Strategisk Forum
Til mødet i Strategisk Forums møde 19. marts er følgende punkter på dagsordenen:
Oplæg og diskussion af materiale fra Landsledelsesseminar
LGBT Danmarks hjemmeside
Copenhagen Pride/prisuddeling
Folketingsvalg 2011
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6.
Kommunikation, oplæg/workshop
På baggrund af Landsledelsens seminar i februar og det materiale der kom ud af dette var
foreningens kommunikationsgruppe inviteret til en workshop. Gruppen kan kontaktes på
kommunikation@lbl.dk
På baggrund af oplæg diskuterede forsamlingen arbejdsprocesser, sparring og samarbejde.
Desuden kom en mængde konkrete forslag på banen.
Særligt har foreningens hjemmeside Landsforeningens fokus. Det blev vedtaget at arbejde
med dette emne på et særskilt møde. Som forberedelse hertil spørges alle udvalg og
grupper før mødet “hvilket indhold (!) har du brug for at hjemmesiden indeholder?”.
7.
Evt.
Punkt til kommende møde: løbende evaluering af Landsledelsens arbejde.
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