Referat af møde i Landsledelsen 24. november 2012 kl. 12 i
Nygade, København
Deltagere: Frederik Valdorf, Henrik Hynkemejer, Marija
Vinquist, Kenneth Engberg, Martin Spangsbro, Vivi Jelstrup,
Vibe Grevsen, Madi Madsen. Mette Lund kom kl. 14.
1. Godkendelse af sidste referat fra den 27. oktober
Godkendt
2. Valg af mødeleder og referent.
Mødeleder Kenneth Engberg, Referent Vibe Grevsen
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. I fremtiden ønskes punktet Information på
dagsordenen, som skal dække korte informationer, der ikke skal debatteres.
4. Evaluering af landsmødet
Landsmødet forløb planmæssigt. Det efterfølgende arrangemant blev godt
modtaget og der var god stemning. Fremadrettet ønskes mere fokus på
planlægningen og forberedelsen af mødet så flere personer involveres i det
praktiske arbejde. Et fokusområde er at få årsberetningen færdig i bedre tid.
5. Konstituering, rollefordeling og ansvarsområder blandt medlemmerne af
landsledelsen, deriblandt generalsekretær, forperson og næstforperson.
Landsledelsen udpegede Kenneth Engberg som næstforperson, og nedsatte
et forretningsudvalg bestående af Henrik Hynkemeier, Mette Lund og Frederik
Valdorf. Landsledelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af Henrik
Hynkemeier og Marija Vinquist.
Følgende ansvarsområder blev fordelt i landsledelsen:
Hovedmailen
Mødeansvarlig, indkaldelse, dagsorden, referat, forplejning
Event-ansvarlig, Pride, Skt. Hans mv.
Kommunikation
Medlemmer
Lokaler, inventar mv.
Kontraktansvarlig
Strategisk forum
Politisk forum
Rådgivende forum
Socialt forum
Bibliotek
CGLCC / PanIdræt
Samarbejde med andre organisationer

Kenneth, Marija
Kenneth, Marija
Frederik, Madi
Henrik, Madi
Madi, Frederik
Henrik, Frederik
Henrik, FU
Mette, Henrik
Vivi, Kenneth
Vivi, Kenneth
Martin, Mette
Henrik, Martin
Henrik, Vivi
Vivi, Henrik
og Kenneth
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Forventning og roller afstemmes intern mellem forperson og
generalsekretær. Det bestræbes at der kommer en langt
højere grad af sparring og koordinering af deres arbejde.
Rollefordelingen er beskrevet af landsforeningens vedtægter
6. LGBT kalenderen
Landsledelsen har udarbejdet et årshjul med mærkedage og vigtige
begivenheder i LGBT sammenhæng. Indholdet kan med fordel lægges i
kalenderen på lgbt.dk. Årshjulet revideres på næste møde.
Deadlines vedrørende ansøgning af midler mv. foreslås indlagt i en intern
kaldender for landsledelsen for at øge overblikket herover.
7. Foreningens talspersoner og fremtiden
Spring-ud området hører under LGBT Ungdom. Kirkepolitisk udvalg eksisterer,
men talspersonen har trukket sig.
Talspersonernes ansvarsområder blev drøftet med henblik på at styrke
udvalgene og talspersonerne. Der skal laves et oplæg på baggrund af ønsker
til eventuelle strukturændringer, der sendes ud til debat i de politiske udvalg
så baglandet er med i eventuelle ændringer. Punktet skal herefter tages op i
politisk forum.
Der ønskes en task-force, der støtter talspersonerne så disse ikke kommer til
at være flaskehalse som det var tilfældet i debatten omkring ægteskab og
den nuværende storm på transområdet.
De politiske udvalg er opstået ved en kombination af at mennesker har
prioriteret forskellige arbejdsområder og haft interesse for disse.
Landsforeningen har tidligere ønsket at markere sig på områder som fx
seniorpolitik, hvor det ikke var muligt at engagere tilstrækkeligt mange
aktivister. Såfremt der ønskes en ændret prioritering kræver det et stort
planlægningsarbejde at skabe grobund for aktivisme på området.
Talspersonsområderne har indflydelse på hvilke henvendelser vi tiltrækker fra
pressen. Siden bipolitisk udvalg blev nedlagt har landsforeningen modtaget
meget få henvendelser vedrørende biseksuelle.
Det drøftes at landsforeningens arbejde udfoldes på flere niveauer både i
forhold til medier, politikere, sundhedsvæsenet og videnudvikling. For ikke at
skabe flaskehalse, og tiltrække flere henvendelser fra medier og andre
aktører kan det overvejes at udpege personer med spidskompetencer
indenfor hvert niveau i foreningens udvalg.
Der opfordres i øvrigt til at foreningens skrivelser overfor presse og politikere
formuleres kortfattet og præcist.
8. LGBT Ordbogen
Grafik og opsætning omkring ordbogen blev drøftet. På baggrund af
forslagenene sender Martin et nyt udkast til landsledelsen, som drøftes på
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næste møde.
9. Marijas billedprojekt
Landsledelsesmedlemmerne indsender foto af sig selv til Marija
til fotovæggen på sekretariatet, og en beskrivelse af sig selv
på 150 ord. Deadline for begge dele er næste søndag. Billeder
og profil lægges desuden i et galleri på hjemmesiden.
10. Information
"På tværs"-arrangement
Netværket Familie og Venner har rejst interesse for at lave et arrangement på
tværs af grupperne i foreningen fx i form af en frivilligfest. Gruppen indsættes
som tovholder på dette.
Udover at pleje vores aktivister internt i foreningen nævnes vigtigheden af at
lave arrangementer, der appellerer til personer udenfor foreningen. Madi
meldte sig som tovholder på et sådant arrangement.
Endelig nævnes merchandice fx i form af tøj med LGBT Danmark logo til
vores repræsentanter.
Julekort
Udkast til julekort blev fremlagt og drøftet. Det blev fremhævet, at der skal et
fremtidsrettet budskab omkring transkønnedes rettigheder ind i julekortet.
13. Økonomi
Landsledelsen udpegede følgende tovholdere som ansvarlige for ansøgning
om midler til foreningen. Mette og Vibe (Frederik er hjælper) udpeges for
Sjællandsområdet. Vibe udpeges for Jylland.
14. Evt.
Martin udarbejder kontaktliste for landsledelsens medlemmer og rundsender
denne.
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