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Formalia
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af to punkter – Als Research og projektmodel
Godkendelse af referat
Godkendt med følgende kommentarer
Der vil være dialog med LGBT+ Ungdom om, hvordan forkontoret opfriskes.
AURA – der skal primært satses på SATS-puljemidler og ikke DUF-midler, som det kan tolkes
af referatet.

Meddelelser
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Der er indkommet 11 ansøgninger, vi forventer at have en ansat inden 1. marts, eller hurtigst
muligt.
Der laves bankadgang til Andreas.
Michael henviser grundet arbejdspres til FU på sin autosvar.
LGBT+ ungdom har et mæglingsmøde med Nye borgerlige med Anders Sejr grundet
transfobiske kommentarer.

Tema for Pride og Folkemødet
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Janne Juul, ansat ved LGBT Danmark på projekt ’Det Empatiske Arbejdsmarked’ gæster
landsledelsen og fortæller om, hvordan de tænker, at Det empatiske arbejdsmarked kan være
tema for de forskellige Prides og Folkemødet. Nedenstående er på tegnebrættet


Vinterpride – et lukket erhvervsarrangement – der skal diskutere LGBT+-personers
trivsel på arbejdsmarkedet. Vi har fået 30 min til at fortælle om vores projekt.



Folkemødet – et oplæg hos Institut for Menneskerettigheder i deres telt på Folkemødet



Aalborg Pride – stort samarbejde med AOF og Aalborg kommune



Aarhus Pride – indledende dialog om samarbejde

Der skal lægges en PR-strategi som supplerer og støtter op om projektet, og man er i den
forbindelse i gang med at udvikle et visuelt koncept, hvortil der søges yderligere midler.
Temaet og det videre arbejde er godkendt af landsledelsen.
Der indkaldes til møde i organisationen

ALS Research
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Et projektforslag fremlægges i samarbejde med ALS Research.
Der er nedsat EU-midler til at arbejde på et undervisningsmateriale med det formål at adressere
hadfuld tale i aldersgruppen 13-18 år, primært på uddannelsesinstitutioner.
LGBT Danmark arbejder videre på en ansøgning med følgende overvejelser og beslutninger


Der skal være tale om et normkritisk skoletjenestemateriale



Der skal lægges 500.000,- fra LGBT Danmarks side som egenfinansiering



Ungdomsbestyrelsen skal inddrages



Man skal overveje sine samarbejdspartnere nøje, så man vælger
side 1 af 3

samarbejdsorganisationer i lande, hvor materialet reelt kan bruges
Forslaget er godkendt

Projektmodel
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Processen omkring projekterne skal simplificeres for projekter på over
100.000,Henrik Hynkemejer præsenterer en ny model for projektstyring i LGBT
Danmark
Modellen er foreløbig godkendt til videre udvikling og den endelige version godkendes på
næstkommende LL-møde og vedvedhæftes herefter.

Prokura

6

Oplæg til prokura
Projektledere skal have prokura til at være den ene af de to underskrivere på
projektansøgninger på allerede godkendte projekter.
I forbindelse med igangværende projekter meddeles prokura i forbindelse med indgåelse af
aftaler med samarbejdspartnere til at underskrive som den ene af de to underskrivere.
Processen for underskrift af kontrakter med samarbejdspartnere er at projektleder underskriver
og sender til generalsekretæren, der underskriver og returnerer. Ved dennes fravær er den
økonomiansvarlige back-up.


Oplægget er godkendt



Økonomisk prokura kommer som oplæg ved næste LL-møde.



Henrik Hynkemejer undersøger muligheden for udstedelse af virksomheds-kreditkort,
hvor kortindehaveren selv hæfter for det vedkommende lægger ud På den måde omgås
eneprokura, uden at der gives køb på sikkerheden i dobbeltprokuraen.

Normkritisk taskforce
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Oplæg til normkritisk taskforce
Andreas og Søren har afholdt møde (referat vedhæftet) med repræsentanter fra LGBT+
Ungdom og Linda om foreningens transpolitik og arbejdet med samme, herunder hvordan vi
sikrer opfølgning dels på landsmøderesolutionen fra sidste landsmøde om non-binært køn dels
på beslutningen fra forrige landsmøde om at arbejde normkritisk.
Vi foreslår, at LL nedsætter en normkritisk taskforce, hvis første opgave bliver at arbejde med
Transpolitisk Udvalg.


På baggrund af ovenstående forslag besluttes det, at forslaget konkretiseres og
fremlægges for landsledelsen.

Planlægning af året
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Søren vil gerne lave udkast til årshjul forud for næste møde. Et sådant hjul bør indeholde store
begivenheder, månedlige fokusområder, mødedatoer/tentative dagsordener. Dette sendes forud
for næste møde, hvorefter oplæg fra ansvarlige og grupper indarbejdes.
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Landsledelsen vil have mulighed for at tilføje ekstrapunkter til årshjulet.

Axgil Galla

LGBT Danmark deltager igen i år ved Axgil Galla. Vi har i den forbindelse holdt møder med
arrangørerne – Copenhagen Rainbow Network, hvilket der er kommet følgende ud af:
side 2 af 3



Vi får fuld sponsorat med branding osv.



Vi har alt i alt 17 billetter til arrangementet – gæsteliste
nedenstående.



Søren melder ud til talspersoner.



Henrik melder ud til medarbejdere.

Gæsteliste til Axgil
- Super VIP (2 stk)
o Søren L
o Janne Juul
- VIP (12 stk)
o Michael K. (LL)
o Ask (LL)
o Karoline (LL / Ungdom)
o Susanne (Ansat)
o Malene (Ansat)
o Talspersoner (4)
o Ungdom (3)
- Gæst (3)
o Andreas (Aura)
o Simon (Aura)
o Nicole (Ansat)
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Fremtidige arrangementer

Nytårskur 18-20
Karoline, Thomas og Ask hjælper til fra kl. 16:30. Vi påregner, at der vil komme mellem 50 og
70 mennesker.
Møde mellem bestyrelserne
Der er brug for to ting – d. 4. marts indkaldes ungdomsbestyrelser, evt. talspersoner og LL til en
socialfaglig dag. Herudover udviklingsseminar d. 20.-21. maj, som handler om organisation,
dens fremtid og hvordan organisationen fremtidigt skal drives.
Diversity Day på CBS
Ask skriver til Janne Juul og beder hende stille op med Det Empatiske Arbejdsmarked.
Folkemøde
Der fokuseres på Det Empatiske Arbejdsmarked jf. oplæg tidligere.
Der bestilles to returbilletter til færgen, så vi ikke står uden billet.
Sankt Hans
Samarbejde med Ankers tivoli skal gentænkes, så et eventuelt koncept – hvis det bliver til noget
– skal have en tydeligere afsender og være bedre planlagt.
Der stemmes om, hvorvidt der indledes et samarbejde med Ankers tivoli. Der stemmes i
Landsledelsen fem for, to imod, en blank.
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Eventuelt

Der tales om, hvorvidt Anders burde deltage på hele eller udvalgte dele af LL-møderne.
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