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Tilstede: Karoline Vind, Henrik Hynkemejer, Søren Laursen,
Peder Holk Svendsen, Andreas Nielsen, Ask Ulrich Petersen
og Michael Kjeldsen. Gæster: Marlene Rungvald Christensen,
Janne Juul, Camilla Schwalbe
Afbud: Thomas Kinch Volstrup, Maia Linnet
Referent: Ask Ulrich Petersen
Godkendelse af dagsorden

Meddelelser


Podcasten Kongerækken på Netudgaven er dykket ned i rigsarkivets arkiver om, hvordan
homoseksuelle blev en del af mediebilledet i 1920'erne.



Vi har fået en henvendelse fra Tønder kommune om at holde oplæg for minoritetsetniske
borgere om LGBT-personer.



Henrik og Søren holder projektmøde med Peter Edelberg i uge 35.



Henvendelse fra Bloome Copenhagen som laver støttekampagne for foreningen. Søren
skriver en tak til dem.

Orientering om EA
Der orienteres om lanceringen af Empatisk Arbejdsmarked d. 16.08. Der er blevet
produceret tre film, som også vil blive brugt under Priden til at promovere projektet. Der
arbejdes med forskellige trin af uddannelse.
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Ansøgning om støtte til undervisningsfilm om LGBT-rettigheder
Der satses på animationsfilm om LGBT-rettigheder frem for filmede mennesker, da det
vil repræsentere mere i bredden frem for at blive enkeltpersoners historier. Der
appelleres til at eleverne selv skal lave film, som skal forhindre forskelsbehandlingen af
unge LGBT-personer.
Landsledelsen godkender at projektet føres videre og at der skrives en ansøgning. Budget
til ansøgningen skal fremsendes til projektstyregruppen og økonomiansvarlig senest 18.
august. Landsledelsen skal have ansøgningen til endelig gennemlæsning torsdag d.
24.08.
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Udbredelse af invitation til lanceringen af EA
Landsledelsen inviterer vidt og bredt.
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Go til samarbejde med Accenture ifm. EA lancering
Det er godkendt.
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Projektorientering, Bosnien
Alice har været på projektbesøg i Bosnien. Det har vist sig umuligt at gennemføre
projektet med den lokale partner, hvorfor det er blevet aftalt med CISU, at vi lukker
projektet
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Foreningens ansigt ud ad til
Der diskuteres, hvem der skal stå som foreningens afsender, når vi udtaler os til
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offentligheden. Landsledelsen holder fortsat fast i at det er talspersoner og tillidsvalgte
der udtaler sig både på politisk og andre områder. Er der derimod tale om udtalelser
vedrørende projekter, må talspersonen vurdere om det er hensigtsmæssigt at det er den
projektansatte eller styregruppen der udtaler sig.
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Copenhagen Pride 2017
LGBT-Danmarks engagement i Priden gennemgås.
Der laves forkortede versioner af kampagnefilmene til EA. Til hvervning af medlemmer
og promovering af foreningen. Der gives et budget på 12.000 excl. moms.
Det forsøges at få en kronik i en landsdækkende avis med Søren Laursen som afsender.
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Økonomisk opfølgning på Q1 og Q2

O

Regnskabet for første halvår er gennemgået. Vi ender ud med et mindre underskud.
Michael anbefaler at vi holder igen med udfigter resten af året og understreger at vi
mangler donationer.
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Evaluering Sankt Hans
Generelt et rigtig godt arrangement. God stemning og højt humør. Enkelte klager over
størrelsen på arrangementet og at der ikke var fællesgrill og snobrød til børnene.
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Fremtidige arrangementer
12a Copenhagen Pride
12b Landsmøde
Landsledelsen vil gerne sikre, at så mange kan deltage i landsmødet uden den store
omkostning til transport, Andreas undersøger bus-transport til landsmødet
Det er besluttet, at landsmødet varer én dag. 25/11 fra 12-18
Vi låner Kaospiloternes lokaler. Der kan være op til 60 personer.
12c
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Folkemøde 2018
Sankt hans - jubilæum

Eventuelt


Lokalearbejdet skal genstartes hurtigst muligt.



Oprydning på forkontoret – der forslås at der kan tages kontakt til Røde Kors – Peder
tager kontakt til dem efter priden.

Mødeevaluering
Til næste møde: Flere og flere henvender sig til os vedrørende lokalpolitiske sager. Vi
bliver nødt til at tage stilling til, hvordan vi kan hjælpe dem. Tages op i Politisk Forum.
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