Referat af Landsledelsesmøde
Dato: 11. december, 2019, 17-21
Sted: Vestergade 18 E
Deltagere:
Landsledelsen: Anna Wandel, Ask Ulrich Petersen, Henrik Silvius, Jackie Vesterhaab Kristensen, Jax Jakshøj, Jesper
Bigum, Mikkel Christensen, Susanne Branner Jespersen
Repræsentant fra LGBT+ ungdom: Martin Guldkvist Kaas
Sekretariatsleder: Birgitte Munch Eriksen
Afbud: Ingen
Ordstyrer/mødeleder: Susanne
Referent: Ask

AGENDA
Velkomst & tjek ind
Landsledelsesmedlemmer, ungdomsrepræsentant og sekretariatsleder introducerer sig selv.
Arbejdet i landsledelsen
Der redegøres for hvilke opgaver der pt. Ligger i landsledelsen, og som skal håndteres i løbet af 2020.
 Frivillighåndtering – konflikter – udvalg – code of conduct
 Ansøgninger om midler – både internt i foreningen og eksternt til donorer/fonde, retningslinjer og kriterier
for tildeling af midler internt til grupperne.
 Eksterne henvendelser – samarbejdspartnere osv.
 Eventkoordinering
 Pressehenvendelser og politik herunder koordinering internt i miljøet
 Udvalgsstruktur og kommissorier
 Strategi
 Udvikling af ny strategi 2020
 Strategiske samarbejder ift. Fundraising – medlemmer virksomheder, økonomisk fundament.
 Enkeltsager
 Forretningsudvalg
 GDPR
 Forretningsorden til landsledelsen arbejde
 Samarbejdsaftale mellem LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom
Det er vigtigt, at landsledelsen hurtigt bliver ”on boardet” i hvilket arbejde, der ligger i landsforeningen – hvad
arbejder sekretariatet og de forskellige frivillige grupper med.
Det skal gøres tydeligt ved et senere møde, hvad vi som enkeltpersoner kan bidrage med i landsledelsens arbejde, og
der skal tales om, hvilke forventninger vi har til hinanden og os selv.
Der skrives en mail til grupper internt der søger penge, med info om den nuværende økonomiske situation. Vi må
stadig holde igen økonomisk. Der findes pt. Ikke et papir der beskriver, på hvilket grundlag der gives midler til
grupper.
Oplæg til retningslinjer udarbejdes af FU.
Ændret budget 2020
Der investeres i det organisatoriske, strategiske og eksterne arbejde i organisationen.
Tilsendte budget driftstilskud vedtages af landsledelsen.
Der lægges her penge af til en ekstra ansat i 11 måneder.
Det understreges, at det ikke må blive almindelig procedure at ansætte uden stillingsopslag, men at ansøgeren i
denne situation havde søgt et andet job i foreningen, og at vedkommende var overordentligt kvalificeret til at
udfylde en anden plads på områderne politikudvikling og lobbyisme.

Hilse på LGBT + ungdom
Landsledelsen og LGBT+ ungdom hilser på hinanden. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Ansøgningsprocesser, input og ansvar
Der tales om hvilke hensyn der skal tages til fx andre organisationer og det øvrige miljø og hvordan den interne
kommunikationsvej er, når der er kritik af hvilke puljer der søges.
Konstituering af landsledelsen
Valgt til næstforperson, Jackie Vesterhaab Kristensen
Valgt til forretningsudvalg: Susanne Branner Jespersen, Jesper Bigum og Mikkel Christensen. Foruden disse deltager
økonomichefen ved møderne når vedkommende bliver ansat, indtil da deltager sekretariatschefen.
Ansvarsområder:
Foreningsansvarlige (her skal forstås frivilligansvar, code of cunduct, behandling af problemer internt i
frivilliggrupper og lignende): Anna Wandel-Petersen, Henrik Silvius og Ask Ulrich Petersen. Foruden disse deltager
frivilligkonsulenten ved møderne.
Eventudvalg: Ask Ulrich Petersen, Mikkel Christensen, Henrik Silvius
Organisation, strategi og politik: Jax Jakshøj, Jackie Vesterhaab Kristensen og Anna Wandel-Petersen
Samarbejdsaftale med LGBT+Ungdom: Birgitte og Susanne
Kommende møder:
Ordinært landsledelsesmøde: 16.01.2019 17-21
On-boarding-møde 22.01.2019 17-21

