Landsledelsesmøde 29. oktober 2018 kl. 18.30
Deltagere:
Afbud: Peter, Andreas, Katja


Valg af mødeleder

Henrik


Valg af referent

Amalie


Godkendelse af referat fra seneste møde
o https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?threadId=19%3A8832ea

078f9245698e2c1798b88b3bc9%40thread.skype&ctx=channel&contex
t=Referater


Godkendelse af dagsorden

Godkendt


Henvendelser, meddelelser og opdateringer
o

LGBT-rådgivningen i Aarhus: der er behov for kompetenceudvikling.

o

LGBT-huset i Aarhus: Forhåbentlig kommer LGBT-huset stadig i 2019. Der vil blive
ansat en medarbejder fuldtid i et halvt år, som kommer til at være tilknyttet
kommunen og placeret i AIDS-fondets lokaler for at søge fonde til LGBT-huset.

o

ILGA-konference: Henrik og Peder har deltaget fra LL. Der er blevet etableret et
samarbejde på tværs af de nordiske lande. Kommer formodentlig til at løbe parallelt
med nordisk råd. Fælles arbejde på strategisk samarbejde og kønsdefinition i de
nordiske lande.
i. ILGA vedtægtsdiskussioner: man fjerner noget af kvoteringen. Vi
argumenterede for, at man skulle fjerne kvoteringen helt, da de opleves som
ekskluderende for f.eks. nonbinære. Man fjernede kun kønskvoterne for
mænd. TERF-feministiske stemmer fylder meget i debatten.
ii. Det blev bemærket af den danske delegation nærmest udelukkende bestod
af hvide, cis-mænd. Det er en god idé at LL ser nærmere på
repræsentationen. Vi kan tale om, hvorvidt vi skal sende folk fra andre
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udvalg. Vi bør have nogle retningslinjer for hvem vi sender afsted som
Landsledelse.
iii. Artiklen i Berlingske i dag – Henrik Højlund. Der er en koordineret indsats på
tværs af Europa imod vores typer af organisationer (Anti Gender Movement
in Europe)
o

Generalforsamling i LGBT+ ungdom. Peter er blevet forperson og Alex er
næstforperson. Martin er kassér. På sigt vil Ungdom hellere arbejde med
talspersoner i stedet for forpersoner.
i. Ungdom vil gerne holde et møde med LL og den nye driftsleder. LL har
forslået mandag d. 17. december som mødetidspunkt. Jona hører Ungdom
om datoen passer.

o

SATS-puljeforhandlinger: positive tilbagemeldinger fra forhandlerne (Mette
Frederiksen ligger også vores henvendelse i deres forhandlingsmappe).

o


Der er sent en skrivelse ind til Anders Samuelsen ift. transforholdene i USA.

Budget 2019 v. Karoline
o

Vi lovede sidste år at sikre, at der er transport til København fra Aarhus til
Landsmødet. Ask kontakter Kombado/Flexbus for et tilbud



Landsmødet d. 24. november 2018
o

Landsledelsens præsentation
i. Martin Christensen har sagt ja til at være referent
ii. Søren er dirigent
iii. So far er der ingen indkomne forslag

o

Tina Tranesens henvendelse

o

Nedenstående argumentationsrække vil blive redigeret
i. Der er uenighed om, hvorvidt Landsmødet bør have tale- og/eller
deltagelsesrestriktriktioner overfor ikke-medlemmer.
ii. Taleret: Da vi er en af de store organisationer i miljøet, kan man tale om at
vi har et ansvar for at være lydhør overfor de mindre fraktioner. Så længe vi
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ikke kan forvente at der kommer meget konservative og fobiske
repræsentanter.
iii. Deltagelsesrestriktioner: Det er en mulighed at sige, at ikke-medlemmer
slet ikke må være en del af mødet. Vi har oplevet at de progressive dele af
miljøet er kommet og har presset foreningen. Medlemsdemokrati: Man kan
argumentere for, at vores øverste myndighed bør være forbeholdt
medlemmer, da der kan være et dilemma i at ikke-medlemmer kan komme
og problematisere medlemmer
iv. En udelukkelse af ikke-medlemmer fra at deltage i mødet kan
kompromittere potentielle medlemmers mulighed for at komme og snuse.
v. Man kan tale om, at vi har et ansvar for at lytte til ikke-medlemmer, fordi vi
repræsenterer en gruppe, der ikke har bedt om at blive repræsenteret af os.
vi. Det bliver foreslået, at vi kan invitere dele af miljøet, der har en bredere
repræsentation af vores brugergruppe.



o

Fremtidigt arbejde

o

Beretning

o

Landsmødemiddag

o

Intro

Ungdom
o

Ungdom forsøger at tage fat i organisationer rundt omkring i landet bl.a. ungdom i
Aarhus og AURA’s afdelinger



Evt.
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