Landsledelsesmøde 06. August 2018
Deltagere: Peter Høj, Henrik Hynkemejer, Peder Holk Svendsen, Katja Brøgger, Andreas Nielsen, Ask
Ulrich Petersen, Jona Lohse, Thomas Kinch Volstrup, Karoline Barkvoll Holstad (video)
Afbud: Amalie Otkjær
1. Valg af mødeleder
Henrik

2. Valg af referent
Thomas

3. Godkendelse af referat fra seneste møde
 https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?threadId=19%3A8832ea078f

9245698e2c1798b88b3bc9%40thread.skype&ctx=channel&context=Referate
r
Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med visse tilføjelser ift. meddelelser

5. Henvendelser, meddelelser og opdateringer
 Opdatering vedr. Sekretariatsleder
Frist d. 28. august, og allerede en del ansøgninger. Der bliver undersøgt muligheder
for bistand i forbindelse med screening af ansøgninger. Der vil blive givet løbende
opdateringer efter behov.



Henvendelse fra Tina Thranesen:
i. Brug af Skype
Diskussion i transpolitisk udvalg ift. brug af Skype/videodeltagelse under
møder, hvor man er nervøse for eventuelle konsekvenser grundet mødernes
ofte følsomme forhold og/eller medlemmers deltagelse.
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Landsledelsen mente, at det var vigtigt, at møderne holdes åbne på en sådan
måde, at der er mulighed for deltagelse fra andre steder i landet end
København. Dog var LL også enige i, at det er fint for udvalg at have en
struktur, hvor man på forhånd melder ind, hvis man ønsker at deltage på
anden måde end fysisk fremmøde – og at dette meldes ud til de resterende
deltagere – således at man har mulighed for at melde afbud til mødet. LL
understregede dog samtidig, at man selvfølgelig ikke optager og/eller
offentliggør videooptagelser fra møder uden klar aftale – dette vil LL arbejde
på at inkorporere i håndbog for frivillige.

ii. Kompetencefordeling – udvalgsstruktur
Efterspurgt klarhed over udvalgsstruktur.

Punktet udskydes til kommende møde.

Henstilling til landsledelsen om og forslag/ændringsforslag til
forretningsordenen til landsmødet i november 2018 vedr. ikkemedlemmer
Punktet udskydes til kommende møde.

Henstilling til landsledelsen om og forslag/ændringsforslag til
forretningsordenen til landsmødet i november 2018 vedr. ikkemedlemmer
Punktet udskydes til kommende møde.

iii.

Ikke-medlemmers deltagelse i foreningens landsmøde.

Punktet udskydes til kommende møde.

iv.

Referat fra arrangementer/møder

Punktet udskydes til kommende møde.

v. Forslag om et vedtægtsudvalg og om revision af vedtægten
Punktet udskydes til kommende møde.
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Andre meddelelser
Nyt fra LGBT+ Ungdom
Maja Wolfgang har valgt at trække sig som forperson for bestyrelsen af personlige
årsager. Bestyrelsen genkonstituerer sig den 7. august kl. 12.

LGBT+ Ungdom orienterede bl.a. om deres kampagne ”Love Letters”, hvor man
gennemgår alfabetet og hvad bogstaverne kan symbolisere. Der har været blandet
modtagelse af kampagnen, men overordnet set positiv.

Personale
Der er igangsat ugentlige personalemøder.

Processen med overenskomst kører stadig, og der skulle snart være endelig aftale på
plads.

6. Arbejdsfordeling v. Peder
Driften af foreningen skal struktureres og fordeles, således at der ikke falder elementer ned mellem
stolene, og ting, der ikke bliver lavet. Det drejer sig bl.a. om viderefordeling af mail og informationer,
og det burde kunne varetages af alle.

Teams giver mulighed for at lave lister over opgaver, men det vil kræve, at LL bliver bedre til at
benytte det som arbejdsværktøj. Ask undersøger, hvor man på en smartere måde benytter det på
tværs af brugere, udvalg m.v.

Thomas tager kontakt til Microsoft Denmark for at høre, om de har mulighed for at give en bedre
indførelse i Office og særligt Teams.

Ask opretter en ”opgavebank”, hvor Martin Spangsbro og LL er tilknyttet.

7. Podcast
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Podcasten har til formål at repræsentere områder i Danmark, som er stærkt prægede af
homofobi, og hvor normkritik ikke har bundklang, hvilket ligger i tråd med vores visioner om
at være landsdækkende og nå bredt ud.

Der er tale om partnerskab, hvor vi er medudgivere. LL siger ok til at gå videre med projektet,
hvor Amalie vil være ansvarlig. Desuden er rådgivningen løbende inddraget i processen.

8. Pride


Laks
Andreas sørger for at bestille og indgravere prisen.



Pride-vogn
Vognen er bestilt, hvor der er plads til 40-45 personer. Redbull leverer forskellige
drikkevarer i Pride-emballager, og dertil kommer øl, som er i foreningen. Der er
desuden behov for promovering, da der indtil videre ikke er mange deltagere.



Paradedeltagelse
Der er bestilt t-shirts m.v., flag m. jubilæumslogo

Planlægning af pridedeltagelsen blev drøftet, og Ask er ansvarlig.

9. Jubilæum
 Receptionen
Der blev informeret om program.


Tidslinje / SIVIL
Manglende leverance og efterlevelse af kontrakten fra SIVIL, hvilket er blevet
meddelt til SIVIL.

10. Billede-kartotek
Punktet udskudt
11. Visionsdag
Punktet udskudt
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12. Sekretariat
Punktet udskudt
13. Evt.
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