REFERAT LL-MØDE MANDAG DEN 30. DECEMBER
Kl. 12:00 i Biblioteket
Tilstede: Kenneth Engberg (KE), Vivi Jelstrup (VJ), Henrik Hynkemejer (HH), Søren Laursen (SL),
Martin Spangsbro-Pedersen (MSP), Mette Lund (ML – fra punkt 6), Oliver Jybæk (OJ – via Skype).
Afbud: Mads Hvid (MH), Frederik Hansen (FH).
Ordstyrer: KE. Referent: MSP.
1. Prokura: Landsledelsen meddeler prokura til bogholderens, Carsten Fohlmanns, assistent,
med den undtagelse at de to medarbejdere fra Contar Regnskab ikke samlet set må være i
stand til at godkende betalinger.
2. Praktisk ang. det ekstraordinære Landsmøde – opfølgning
a. Lokaler (VJ): To steder er i spil, men intet besluttet endnu.
b. Restaurant (HH): Intet nyt.
c. Kommenteret halvårsregnskab og revideret budget (ML)
d. Landsmødedokument (HH og VJ)
e. Beretning for den interime landsledelse (SL)
3. Forårskonference – opfølgning på beslutninger: Der er indkaldt til møde i Politisk Forum
den 11. januar for at diskutere det videre forløb.
4. T-gruppen på facebook – opfølgning på beslutninger: Der er sandsynligvis brug for to nye
sider – en for netværksdannelse og kommunikation og en for rådgivning. Derudover skal vi
i tale med administratorerne af T-gruppen på facebook. Første skridt er at få Transpols
indspark hertil – SL tager den op med dem. Deadline er næste møde i LL.
5. Rammer for eLM-forslag fra LL
a. Fordeling af ansvar
b. Opfølgning
Landsledelsen diskuterede oplægget fra SL og implementerer det i landsledelsens arbejde
hhv. det efterfølgende punkt.
6. Strukturændring: Strategisk Forum vs. Politisk/Rådgivnings-/Socialt Forum: Strategisk
Forum udskrives af vedtægterne, og der skrives ikke nye ind. HH udarbejder udkast til
justerede vedtægter, der sendes til høring hos foreningsretlige eksperter. VJ laver udkast til
fremtidigt arbejde.
7. Økonomi: Vi har fået tildelt tipsmidler og § 18-midler fra Københavns Kommune.
8. Ny forretningsorden - herunder en ny definition af Forretningsudvalgets opgaver (FU): De
økonomiske retningslinjer og landsledelsens forretningsorden blev diskuteret og rettet til.
Vi undersøger mulighed for MobilePay, og afventer banken i det nye år. HH udsender
rettede versioner til resten af LL.
9. Eventuelt:
a. KE orienterede omkring et møde om Stop Had primo januar 2014.
b. Både LGBT Ungdom Århus og Normstormerne er nomineret til priser til Axgil Gay
Galla.
10. Evaluering: Blev holdt for lukkede døre.
11. Godt nytår! 

Fremtidige mødedatoer!
 Lørdag den 18. januar kl. 12:00.
 Forslag til mødedatoer til den kommende landsledelse: 1. februar, 2. februar og 15.
februar.

