Referat af landsledelsesmøde tirsdag d. 7. Juni 2016 kl. 17.30-20.00
Nygade 7 samt Skype

Til stede: Søren Laursen, Henrik Hynkemejer, Michael Kjeldsen, Linda Thor Pedersen, Lasse
Grønning, Ask Ulrich Petersen, Karoline Vind og Maia Linnet

Afbud: Peter Sindal Lundsberg og Kenneth Engberg
Valg af mødeleder: Linda Thor Pedersen
Valg af referent: Ask Ulrich Petersen
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Økonomi
Jf. Forretningsudvalgets ønsker er der blevet sat mere fokus på opfølgning og økonomistyring, vi
er stadig ikke helt med og kan ikke helt endnu opfylde forventningerne. Mit mål er at ved
udgangen af Q3 er vores administration blevet bedre klædt på. Folk er blevet bedre til at komme
med deres bilag, men der skal stadig prikkes til en del.
Med kopimaskinen væk, får vi både lidt luft i budgettet, men også en udfordring. Jeg er derfor i
gang med at tage et kik på forskellige elekoniske rejseafregnings systemer for at gøre os fri af
indscanning og print. Pris og muligheder kendes på nuværende tidspunkt ikke.
Siden sidste møde er der blevet sat mere fokus på frivillige som ikke er medlemmer og det er
lykkes at få en række til at melde sig ind. Målet er fremadrettet at følge mere op på aktive frivillige
og medlemsstatus, i samme forbindelse har der også været en gennemgang af mails der er i brug
og en række adresser er blevet deaktiveret og vil blive lukket helt 1 juli.
Når vi kikker på økonomien, skimmer vores kontingenter igennem, vi er ikke hvor jeg havde
håbet, men lægger et stykke under målet. Jeg vil derfor anbefale at vi lave en styrket indsats i
andet halvår. Til forbedring af medlems administration er det lykkes os at sende mails ud til nye
og eksisterende medlemmer med link til tilmelding af PBS.
Gennem den sidste måned er der blevet arbejdet på en medlemsundersøgelse og en medlems exit
undersøgelse, disse er næsten klar til at blive sat i gang for at få et bedre billede af vores
medlemmer. Der er også aktivt blevet arbejdet på at få flere til at tilmelde sig PBS så vi kan
begrænse det manuelle arbejde.
Det som redder vores indtægt vs budget for Q1 er projekt indtægterne som gør at vi får et pænt
overskud i første Q.
Da vi har en del råderum på lønningsposten har jeg ansat en rengøringshjælp to timer om ugen til
at komme og tage det værste i Nygade og gøre det mere behageligt at arbejde. Råderummet
skyldes at den administrative medarbejder var tiltænkt at starte pr års skiftet.
LL seminar har fået refusion fra Københavns kommune, det har derfor været en væsentlig lavere
udgift end forventet.



Folkemøde deltagelse
o Landsforeningen er repræsenteret på folkemødet i samarbejde med Priden, Sabaah,
Aidsfondet, LGBT Ungdom og Happy Copenhagen Der vil være forskellige
arrangementer i den forbindelse. Rammebudgettet for Landsforeningens deltagelse
er godkendt.



Der afsættes yderligere 5000,- til mødeaktiviteter i foreningen.

Meddelelser


Ingen

Konstituering af FU


Peter Sindal Lundsberg er midlertidigt sygemeldt. Linda Thor Pedersen vikarierer indtil
Peter igen kan genoptage sit hverv.

Events






Sankt Hans
o Vi har fået accept på at køre vores tivoli igennem. Over fire dage fra onsdag d. 22lørdag d. 25 Skt. Hans er torsdag d. 23.
Aarhus Pride
o Aarhus Pride gik godt, vejret var skønt og vi var glade for at se de mange deltagere
fra LGBT Ungdom Aarhus til priden
Aalborg Pride 09.07
o Aarhus ungdom tager LGBT Danmarks banner med
o Vi sender også et hold fra LGBT Danmark¨
o Rammebudgettet sættes til max 5000,Copenhagen Pride 20.08.16
o Der afholdes planlægningsmøde i foreningen onsdag d. 22.06 kl. 18:00 i foreningen.
o Laksen
 Landsledelsen summer over hvem laksen bør gives til og der skrives ud til de
politiske udvalg, at der gerne modtages input.
o Linda skriver til politisk forum ift. både Pridemødet og laksen.

Projekter




Tanzania
o Kører udmærket. Der har været en episode, hvor vores ansatte og samarbejdspartnere
blev anholdt af politiet. Vi arbejder med at forbedre sikkerhed på vores projekter.
Uganda
o Skrider fremad
Tunesien
o Vi har indsendt en ansøgning om at køre et projekt.

Godkendelse af talspersoner








Udviklingspolitisk talsperson Richardt Heers
Arbejdsmarkedspolitisk talsperson af Rikke Voergård-Olesen
Bipolitisk talsperson Vivi Jelstrup
Seniorpolitisk talsperson Vivi Jelstrup
Transpolitisk talsperson Linda Thor Pedersen
Hadforbrydelsespolitisk talsperson Ask Ulrich Petersen
FN-politisk talsperson, Karoline Barkvoll Holstad
o Talspersonerne er godkendt af landsledelsen.

Landsledelsen kommunikation i foreningen


Vi har modtaget en henvendelse vedrørende vores kommunikation. Det er taget til
efterretning og vi arbejder på at få referater ud hurtigere.

Ansættelsesudvalg


Der nedsættes et ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af en administrativ
medarbejder. De fødte medlemmer er hhv. Henrik Hynkemejer og Michael Kjeldsen.
Efter mødet har Richard Heers indvilget i at deltage i udvalget.

Landsmøde lørdag den 5. – søndag den 6. november 2016


Michael Kjeldsen arbejder på at finde sted.

Planlægning af møder for resten af landsledelsesåret


Linda Thor Pedersen udsender doodler Med henblik på fastlægning af mødedatoer for resten
af året. Det tilstræbes at der afholdes møde hver 4-5 uge.

Eventuelt


Der skal ryddes op på Shurgard på et tidspunkt

Til næste dagsorden


Konferencen i forbindelse med landsmødet.

