Landsledelsesmøde den 28. oktober 2017
Vælgermøde
Det blev diskuteret, hvem der bør være inviteret som deltagere i paneldebatten på baggrund af flere
henvendelser. Det blev endnu engang slået fast, at det er partier, repræsenteret i landspolitik samt partier,
der er repræsenteret i Borgerrepræsentationen og Regionsrådet.
Repræsentanter fra andre partier er selvfølgelig velkomne til at deltage i arrangementet og stille spørgsmål
i det omfang, debatten tillader det.

Budget
Budgettet blev gennemgået og drøftet nærmere med henblik at få et mere retvisende billede af
foreningens økonomi.
Der blev desuden informeret om, at der er igangsat drøftelser med Jeudan vedrørende lokaler. Der vil
komme nærmere information om dette, når der vides mere.

Landsmøde
Forslag om at LGBT+ Ungdom (underafdelinger) har udpegningsret til medlem af LL
Der var generel enighed om, at hovedtanken bag forslaget er godt og nødvendigt for at sikre
underafdelingers forankring i foreningen og Landsledelsen. Der var dog også bred enighed om, at det er
vigtigt, at der nu tages en dialog med LGBT+ Ungdom om, hvordan et sådant forslag bliver bedst muligt
udformet, så det er fremtidssikret.
Beretning
Det henstilles, at Søren sender beretning ud til LL skriftligt, hvortil alle sender skriftlige bemærkninger.
Herefter udarbejder Søren konsolideret version, der godkendes skriftligt i LL.
Ikke-medlemmer på Landsmødet
Der var ikke enighed blandt LL’s medlemmer om, hvorvidt der skal ændres på den praksis, der er i
øjeblikket om, at ikke-medlemmer kan deltage på landsmødet. Der var dog enighed om, at talerstolen på
landsmødet primært er for medlemmer af foreningen, men at der skal være åbent for, at ikke-medlemmer
har mulighed for at kommentere og deltage – i det omfang, dirigenten mener, debatten tillader det.
Praktisk
Der er styr på transport og lokaler.
Der bliver som udgangspunkt betalt transport og en enkelt overnatning for landsledelsesmedlemmerne, da
det er påkrævet, at alle deltager. Overnatningsønsker meldes ind til Henrik pr. mail, hvorefter der samlet
bestilles overnatning.

Lørdag formiddag skal nogen stille op forud for mødet.
Stephen Wessel er referent.
Søren Baatrup er dirigent. Der er endnu ikke fundet supplerende dirigent, men der arbejdes stadig på dette.
Fremtidigt arbejde
•
•
•
•
•

Struktureret fremtidigt arbejde med strukturprocessen (Thomas)
Styrke internt it og samarbejdsplatform (Michael)
Udbredelse i landet og kommunalpolitisk arbejde (Peder)
Finansiering og fysiske rammer (Henrik)
Foreningen som kampagneorganisation (SIVIL)

Ovenstående udarbejder dokumenter til brug for landsmødet, der gennemgås og gennemarbejdes på
næstkommende landsledelsesmøde.

