Referat af landsledelsesmøde 13. april
Til stede: Henrik, Vivi, Kenneth, Martin, Frederik, Mette, Madi
Afbud: Vibe
Ikke kommet: Marija

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Alle ekstra punkter er kommet med.

3. Henv. og meddelelser
Kenneth er blevet bedt om at uddanne dommere og domsmænd i hadforbrydelser
Møde på Københavns rådhus 30. maj
Henrik vælger at stoppe som generalsekretær ret snart. Landsledelsen træffer afgørelse 15.
juni om hvem der skal fungere som generalsekretær indtil næste landsledelsesmøde. 18. maj
drøftes også hvordan det organisatoriske skal fungere.

4. Link til andre fra foreninger.
Man vil ikke have domænet lgbtguide.dk. Fremover vil vi bringe en liste på LGBT
hjemmesiden med andre organisationer som Kenneth vil kontakte

5. Opsamling på roadshow
Orientering om status for kampagnen.
Vi finder materialer frem der kan komme med til kampagnen.

6. Sankt Hans
Frederik har godt styr på situationen. LGBT arrangerer Sankt Hans arrangementet selv. Der er
brug for hjælp til at sætte op og der er brug for hjælp til at rydde ned. Mette og Martin har søgt
om underskudsgaranti for arrangementet.

7. PRIDE – info om øko til ungdom og hvad planlægger vi
De kan kontakte Frederik for yderligere info – men LGBT kan ikke hjælpe økonomisk.
Opdel arrangementet i 2 forskellige dele – eventet på rådhuspladsen og selve paraden.
Ansvar for rådhusplads – Frederik.
Madi og Martin hjælper med det praktiske organisering omkring starten af priden.
Vi skal finde ud af om hvordan vi håndterer priser for deltagelsen i priden
Vi skal også finde en kandidat til årets laks og hvem afgør det.
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Vi efterlyser kandidater til prisen i næste nyhedsbrev. Opgaven ligger
hos generalsekretæren og for personen.
Omkring aktiviteterne i ugen på rådhuspladsen: Vi skal huske at være
markante i vores manifestation på rådhuspladsen så det skal
planlægges i god tid.

8. Associeret medlemskab – hvor meget og hvordan
Drøftet for og imod hvordan det kan udformes – der nedsættes en lille gruppe bestående af
Vivi og Martin som kommer med forslag til udformning til landsledelsesmødet 18. maj.

9. Lokalesituationen
Nyt: Vi har ikke fundet nye lokaler. Toppen skal ryddes snarest. Alle gruppe skal have fjernet
materialer senest 15. maj. Derefter overtager Frederik ansvaret for at få lokalet istandsat.
Frederik og Henrik tager det praktiske ansvar for flytningen.

10. Talsperson for sundhed
Talspersonen har sagt fra og udvalget virker stort set ikke. Vi må få udvalget til at virke igen.
Der indkaldes til et møde for at finde et nyt sundhedspolitisk udvalg. Vi møde søge personer
med interesse for området og kunne tænke sig at gøre en indsats. Kenneth skriver mail og
laver møde.

11. Ansvarsområder
Diskussionen tages ved næste møde 18. maj hvor der også drøftes organisation og situationen
når Henrik stopper.

12. De 3 målsætninger for hvert ansvarsområde.
Kenneth skriver ud til landsledelsen og beder om at hver opstiller sine arbejdsopgaver i
punktform så det tydeligt fremgår hvad der ligger i hver enkelt arbejdsopgave.

13. Åbent punkt
LGBT har fået donation fra Microsoft med ny software til PC’er. Henrik reinstallerer dem.

14. Økonomi
Regnskabet skal laves færdigt inden udgangen af april. Underskrives af landsledelsen på
mødes 18.maj.

15. Eventuelt
Hjemmeside: der arbejdes med indholdet. Indholdet omkring LGBT er tilrettet og næste del er
at opdatere informationerne om grupperne.
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