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Re fe rat af lan d sle d e lse sm ø d e
Tilstede: Linda Thor Pedersen, Lasse Holm Grønning, Michael Kjeldsen, Peter Sindal Lundsberg, Maia
Linnet Jensen, Ask Ulrich Petersen & Søren Laursen
Fraværende: Henrik Hynkemejer & Kenneth Engberg
Ordstyrer: Linda Thor Pedersen
Referent: Ask Ulrich Petersen

Wo rks h o p
 Det forslås at der på det kommende landsledelsesseminar. (26)27.-28.02 arbejdes på at lægge
skitsen for en workshop åben for alle, hvor der diskuteres, hvilke konkrete midler der skal bringes i
anvendelse for at opnå givne mål for foreningen i fremtiden. Det vil sige at der ikke fremlægges
forslag til en workshop på dette møde, men at det derimod udskydes til landsledelsesseminaret.

Ud d an n e lse sd ag
 Der arbejdes på at skabe en eller flere uddannelsesdage for landsforeningen. Der tales om
forskellige muligheder for opkvalificering – fx medietræning af talspersoner, fundraising osv.
o Det er tanken at der som udgangspunkt bliver tale om uddannelsesdage som ligger på
hverdagsaftener.
o Det pointeres at det er vigtigt at have uddannelsesdage for alle i foreningen, men at enkelte
uddannelsesdage kan være for specifikke grupper.
o Der bliver sendt en opfordring ud til grupper om, hvad de ønsker der kunne være interessant
at modtage kurser i.
 Søren og Michael er tovholdere pt.

Fo rre tn in g so rd e n e n
 Forretningsordenen skal revideres godkendes på ny, efter en nyvalgt landsledelse er kommet til.
Desuden er der nye elementer som fx governancemodellen som skal inkorporeres.
 Peter sammenskriver et forslag på en ny forretningsorden og fremlægger det for landsledelsen på
det kommende landsledelsesseminar. Søren kommer med et input til opdatering af
forretningsordenen på områder der berører governancemodellen.

Axg il Galla
 Vi er nomineret til frivillig-prisen ved Axgil Galla, dette skal promoveres bedst muligt på sociale
medier og gennem nyhedsbreve.

Pu n kte r til la n d sle d e lse s se m in a r
 Sharepoint
 Workshop
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Orie n te rin g
 Der arbejdes på to jobopslag. Et er et kommunikationsjob, samt en løntilskudsstilling som vil blive
slået op i kommende uge.
o Der skal defineres en bedre struktur for, hvordan man fremtidigt vil håndtere medarbejdere i
landsforeningen.
 Det besluttes at lukke mailen LL@lgbt.dk da vi i forvejen har lgbt@lgbt.dk som hovedmail, og der
skønnes at kommunikationen i høj grad bliver distribueret i de rigtige retninger. Mailen bliver
gennemgået og viderestillet til lgbt@lgbt.dk således at eventuelt fremtidige mails sendes i den
rigtige retning.

Ev t.
 Det skal besluttes hvem der skal deltage i folkemødet på Bornholm snarest, så der kan bookes
overnatning.
o Der sendes en mail til talspersoner om hvem der kunne have lyst til at tage med. Der
prioriteres politisk repræsentation i form af talspersoner.
 Behandlingstilbuddet for transkønnede børn og unge er netop startet. LGBT Danmark har en stor
aktie i, at processen med tilbuddet er gået så relativt stærkt. LGBT Danmark følger sagen tæt.

Pu n kte r til fre m tid ig e m ø d e r
 Struktur for dagsordenen – er folk tilfredse med struktur
 Faste punkter
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