Referat for landsledelsesmøde 26/10-13 kl. 14
Til stede: Mette Lund, Martin Spangsbro, Madi, Vivi, Vibe
Afbud: Marija, Frederik, Henrik, Kenneth
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Landsmødeopfølgning
a) Beretning, mundtlig og skriftlig
Beretningen er udarbejdet og fremlagt på indeværende møde.
b) Forretningsorden
Der er ikke foreslået ændringer i forretningsordenen.
c) Indkomne forslag og egne forslag
Der er indkommet et forslag til vedtægtsændringer fra den sociale gruppe
’Homo Med Forsinkelse’ om at begrænse annoncering på LGBT
Danmarks maillister.
Landsledelsen fremsætter forslag om at muliggøre oprettelse af afdelinger
i
landsforeningen samt om nedlæggelse af Strategisk Forum. Tidligere
drøftede
forslag om at reducere antallet af landsledelsesmedlemmer fremsættes
ikke.
d) Fremtidigt arbejde
Det blev aftalt at genbruge formuleringen omkring fremtidigt arbejde fra
sidste år. Derudover tilføjes en linje om, at landsledelsen vil facillitere
nødvendige diskussioner omkring strategien for landsforeningen.
e) Budget, halvårsregnskab og regnskab
Budget 2014 er fremlagt for Strategisk Forum i dag.
Halvårsregnskab for første halvår er udarbejdet.
Regnskab og budget sendes til Martin og Vivi senest torsdag.
Præsentation af ovenstående til landsmødet er endnu ikke udarbejdet.
f) Praktisk omkring landsmødet (herunder lokaler, middag, transport,
udsendelse af materiale mm.)
Vivi og Martin er tovholdere på alle materialer vedrørende landsmødet.
Disse skal udsendes senest 2. november.
Mette koordinerer transport og tidspunkt for forberedende møde med
referenten og dirigenten 15. november.
Kenneth sørger for besked til restauranten omkring antal
middagsgæster.

Vi beder Frederik sørge for vin til selve landsmødet og Kenneth sørge for
engangsglas.
Martin koordinerer transport for landsledelsesmedlemmer fra
København.
3. Økonomi
Se punkt 2e.
4. Opfølgning og meddelelser
a) Sejedrenge.dk
Henvendelse fra en børnetøjsbutik, som ønsker at kunne annoncere på
vores hjemmeside. Henvendelsen gives videre til FU.
b) Panbladet.dk
Det aftales at beholde domænet. Der er enighed om at lade den
kommende landsledelse afgøre, hvorledes domænet anvendes.
c) Stop Had / budget (se også pkt. 2e)
Vi har drøftet forskellige muligheder for donationer og indsamlinger. Det
skal undersøges nærmere hvilke løsninger, der findes på markedet. Mette
er tovholder. Vibe forhører sig om muligheden for sms-underskrifter.
5. LGBT Danmark i pressen
a) Pressedækning af LGBT Danmark og planlægning af tiltag
LGBT Danmark modtager mange henvendelser fra pressen og meget
pressedækning. Der har således været 16 artikler alene relateret til
transkønnede i den forgangne måned centreret omkring juridisk
kønsskifte, prisoverrækkelser, hadforbrydelser og diskrimination.
Der er stillet spørgsmål til, om LGBT Danmark kan blive mere aktive i
forhold til selv at skabe historier. Vi bakker gerne op om og tilbyder
vejledning til medlemmer og grupper, der ønsker at skabe synlighed i
medierne.
b) Næste LGBT-side i Out & About
Tema for næste LGBT side bliver det nyligt overståede landsmøde.
Vivi kontakter Tommy vedrørende udskydelse af deadline for materiale.
6. Valg af mødeleder til næste møde (udgår)
Vi foreslår at den kommende landsledelse holder første møde 30.
november kl. 16 – 18 med efterfølgende middag.
Referent: Vibe Grevsen

