Referat af møde i Landsledelsen 6. juni 2010.

Til stede: Vivi Jelstrup (ordstyrer), Hans Christian Seidelin (referent),
Henrik Hynkemejer-Østergaard, Peter Falk, Mikkel Dresler.

Gæster: Martin Møller Aamand og Lars Christensen, initiativtagere til nylancering af panbladet.dk
1. Valg af mødeleder og referent
Mødeleder og referent valgt som anført ovenfor.
2. Henvendelser og meddelelser:
Landsforeningen vil arbejde målrettet med at starte en tradition med en
årlig Landsforeningsreception. Henrik er tovholder.
I forhold til referatet af Landsledelsesmødet 15. maj bemærkes det, at
Martin Møller Aamand er ny redaktør på panbladet.dk fra 1. august 2010.
3. Økonomi
a. Meddelelser:
Landsforeningen modtager løbende tilbud om presseklip. Landsledelsen
vurderer at der ikke er rum i budgettet til denne aktivitet.
Miguel Obrados planlægger et ledelsesseminar i Landsforeningen.
Seminaret er ikke planlagt i detaljer. Landsledelsen ser frem til at høre
mere om projektet.
Rådgivningerne deltager i Borgerrådgiverens Diskriminations-projekt.
Der er udsigt til at der følger penge med projektet. Konkret beløb og
øremærkning i foreningen skal fastlægges.
HC er landsledelsen kontakt til Peder Holk Svendsen på Sankt Hansarrangementet.
CGLcc har henvendt sig vedrørende en fælles annonce for det
københavnske miljø. Landsledelsen vil gerne se en mere konkret
salgsopstilling.
Projektet Den Forbandede Kærlighed nærmer sig sin afslutning og skal
lukkes for Landsforeningens vedkommende.
Landsledelsen beder Internetudvalget kigge på muligheder for en ny
webshop.
b. Ansøgninger og henvendelser
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Afbud: Lone Melchior Hvidegaard, Kenneth Engberg og Jacob Schioldan.

Besøgsvennerne ønsker støtte til boyfriend-annonce for større synlighed
samt nye t-shirts når det nye logo foreligger. Landsledelsen imødekom
henvendelsen.
4. Panbladet samt panbladet.dk
Taskforcen for udgivelsen af næste udgave af Panbladet arbejder stadig
målrettet på udgivelse.
Panbladet.dk – den kommende redaktør og visuelle grafiker
præsenterede deres tanker om panbladet.dk. Landsledelsen takkede for
fremlæggelsen og ser meget frem til samarbejdet. Tanken er fortsat at
den nye side med ny redaktion træder til 1. august.
5. Visuelt design
Peter Falk havde forberedt processen, og landsledelsen gennemgik de
mange indkomne forslag hvoraf mange var af meget høj kvalitet.
Landsledelsen havde bedt forskellige fagkyndige om at udtale sig om
forslagene, bl.a. for at få queer-teoretiske synspunkter,
kommunikationsvinkler og input til visuelt design.
Efter en udvælgelsesproces besluttede landsledelsen at arrangere et
"åbent hus"-arrangement, hvor alle medlemmer havde mulighed for at
give deres holdning til de udvalgte forslag til kende. Arrangementet
fastlagdes til tirsdag den 15. juni kl 17.30 til 19 på "Toppen" i Nygade..
6. Status på projekter
Landsledelsen blev opdateret på projekter. Der er en fortsat knaphed på
ressourcer i og uden for landsledelsen, og en fornemmelse af at det er
nødvendigt at prioritere kraftigt.
7. Medlemmer og frivillige
Landsledelsen vil gerne promovere den café som afholdes sidste lørdag i
måneden kl 16. Her kan også nye medlemmer og/eller frivillige komme
og få en uformel snak om opgaver.
HC og en anden person vil arrangere en sommer/efterår rundtur til
grupperne for at tage temperaturen på livet i foreningens grupper.
Initiativet er endnu ikke planlagt i detaljer.

Vi er nødt til af hensyn til vores tipsmiddelansøgning at vide cirka hvem
og hvor mange medlemmer der er af foreningens grupper. Gerne med
e-mail-adresser. Deadline til Skt Hans. Vivi (ansv.), Peter og HC laver
den nødvendige kommunikation.
Til de politiske udvalg sender HC en lignende besked.
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9. Eventuelt
Næste møde: 27. juni kl 12 i Nygade
Mødeleder (NN), referent (Vivi) og forplejningsansvarlig (Peter).
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