Indkaldelse til Landsledelsesmøde
Dato og tid: 08. juni 2019, 15:30 – 17:30
Sted: Vestergade
Potentielle deltagere:
Lorraine Hayles (LH), Miguel Obradors (MO), Jackie Vesterhaab Kristensen (JVK),
Susanne Branner Jespersen (SBJ), Anna Wandel-Petersen (AW), Ask Ulrich Petersen (AUP), Kenneth
Engberg (KE), Jax Jakshøj (JJ), Mikkel Ray Christensen (MRC), Thies L. Smedegaard (TLS), Martin
Kaas (MK), Birgitte Munck Eriksen (BME).
Gæster/medarbejderrepræsentanter:
Maria Schmidt Myhlendorph
Afbud: Birgitte Munck Eriksen, Kenneth Engberg, Miguel Obradors, Jackie Vesterhaab Kristensen
Ordstyrer/mødeleder: Ask Ulrich Petersen
Referent: Susanne Branner Jespersen

Tid

AGENDA
Emner

15 –
15:10

1) Velkomst & tjek ind
Formalia: Godkendelse af dagsorden. Valg af
referent og mødeleder. Godkendelse af referat
fra det ekstraordinære landsmøde.

Formål

Ansvarlig

O

Susanne

D

Ask

P+D

Maria og
Susanne

Orientering
Præsentation
Diskussion
Beslutning
Evaluering

Tjek ind: Mulighed for lige at tage en
tænkepause og tjekke ind, hvis der er behov for
det.
15:10–
15:30

2) Kommunikation
Internt
Hvordan sikrer vi os at alle bliver hørt i
landsledelsen? Mødeindkaldelser/mailkultur?
Det er nødvendigt at gennemgå Teams igen og
så måske holde kommunikationen inde i Teams
i stedet for også at sende mails – og så bruge @
til at tagge folk når man forventer et svar. Når
vi kommunikerer eksternt, bruger vi stadig
mails.
En idé at lave en fælles undervisningsdag med
Ask (eller Michael Kjeldsen sammen med
sekretariatet) på Teams og Outlook365løsningen.

15:30–
16:00

4) Introduktion til og nyt fra sekretariatet
Præsentation af sekretariatets arbejde
Præsentation af de internationale projekter
Præsentation af FLEST, FART og AURA
Diskussion af arbejdsdeling og udfordringer
Gennemgang af alle projekter (FLEST, FART,
AURA, LARM, EA, Aura, Tunesien, Østafrika).
Præsentation af indsatsområder som er at få
konsolideret driften (med økonomimedarbejder
og kommunikationsansat, alt efter hvad
oversigten over økonomien viser), samt at få
lavet en ansøgning på

Bilag

unge/uddannelsesområdet.
Vi har brug for en oversigt over hvem, der er
ressource-personer på de forskellige områder.
Og hvem vi skal tage fat i for at engagere flere
folk i f.eks. udvalgene og politik-udvikling. Vi er
nødt til at lave en plan for hvordan vi rækker ud
over også egne rækker i forhold til hvem, der
kan være ressource personer og hvem, vi kan
række ud til. Vi skal også finde en struktur og
måde for hvordan vi udvikler politik, så det ikke
ender med at 2-3 personer sidder og beslutter
noget egenhændigt. Det er en del af den
udvikling, vi skal have sat i gang frem mod
november.
16:0016:10

Pause

16:10–
16:20

5) LGBT Komiteen ifht politisk deltagelse i
LGBT Danmark

O og D

Susanne og
Ask

O+D

Ask

Vi er enige om at man godt kan være politisk
aktiv flere steder på én gang. Og at vi som
forening bør kunne rumme mange forskellige
slags holdninger.
Vi har dog ansvar for, at tonen i de forskellige
udvalg er respektfuld og at folk, der arbejder i
de forskellige udvalg føler sig trygge.
Da der ikke ligger noget beskrevet for hvordan
vi forventer, at udvalgene skal fungere rent
samarbejdsmæssigt, må vi indtil nu tilbyde
udvalg med udfordringer en mødeleder fra LL,
der kan arbejde med og hjælpe udvalget videre.
16:2016:30

6) Årshjul
Der ligger nogle opgaver foran os, som vi skal
arbejde med:
- Skt. Hans.
- Copenhagen Pride. (nedsætte gruppe)
- Seminar 2. november (Fredericia)
Pride-gruppe: Kenneth + idé-udviklingsgruppen.
Idé-udvikling: Anna, Theis, Mikkel, Jax, Ask,
Alex & Martin (Ungdom).
Oveni vil Susanne gerne lave praktisk hjælp til
dagen.
Vi vil rigtig gerne have et politisk budskab –
måske 30 år for registreret partnerskab og vi er
ikke længere førende på rettigheder – ”Det var
bedre for 30 år siden”? Pinkwashing – ”Er I her
også i morgen”? Idé-udviklingsgruppen dribler
videre.
Events udover dem i Menneskerettighedsprogrammet – det er svært at tiltrække folk til
debatter udover dem, men åbent hus, café eller
andet kan godt tiltrække folk. Reception i de
nye lokaler er måske en idé sammen med AIDS-

# oplæg til
pridetema
eftersendes
af Ask

fondet – Susanne spørger Birgitte om det er en
idé.
Sankt Hans: Anna, Mikkel og Theis er øl-udvalg.
Ask og Susanne er bål- og spil-udvalg.
Seminar 2. november: Theis vil gerne være
tovholder fra Landsledelsen.
16:30–
16:40

7) Indsats frem mod landsmødet i
november
- Fastsættelse af dato for landsmødet
- Arbejdsopgaver frem mod landsmødet

O

Ask

Dato bliver den 23. november i Aarhus.
Der skal nedsættes en gruppe, der skal kigge på
vedtægter, politiske udvalgsstruktur og
medlemsdemokrati. Vi nedsætter en gruppe,
der til næste møde laver et oplæg til proces for
hvordan vi kommer i mål med dette frem til
november.
Gruppe: Theis, Ask, Susanne, Martin
16:40–
16:50
16:50–
16:55

8) Nyt fra LGBT+ Ungdom

O

Martin

9) Punkter til kommende møder og
fastlæggelse af mødedato
Forslag:
- Forretningsorden
- Overblik over foreningens økonomi
- Vedtægtsgennemgang – nedsættelse af
arbejdsgruppe
- Seniorpolitisk udvalgs ansøgning
- ILGA Europe
- Ekstern kommunikation
- Rådet for Menneskerettigheder, repr. +
Asylnævnet under Dansk Flygtningehjælp.

D+B

Susanne

16:55–
17:00

6) Eventuelt og tak for i dag
Bibliotekets ønske om at bruge penge på
forskningsprojekt om Lesbisk Bevægelse. De vil
bruge 150.000 ud af de 186.247, de har tilbage
af deres arv. Vi mener principielt, at Biblioteksgruppen selv må forvalte de midler, de har
arvet, så Landsledelsen siger god for ideen.
Håndtering af LGBT Asylum. Må tages som
ordentlig diskussion på næste møde.
Info fra sekretariatet – der er et stort ønske om
at kigge på det forslag til overenskomst, der
ligger. Susanne tager det op med Birgitte i
næste uge.
Hvis der ikke er nogen indvendinger til referatet
inden 7 dage efter det er lagt ud på Teams, så
er det godkendt og kan lægges på nettet.

Ask laver Doodle til næste møde, som
inkluderer mad og lidt bedre tid.
Lorraine har 4000 internationale bryllupper om
året på Ærø, men der er nogle udfordringer ifht
samkønsægteskaber. Lorraine undersøger og
vender tilbage til næste møde.

