Indkaldelse til Landsledelsesmøde
Dato & tid: 9. juni 2020, 16:30-20:30
Sted: Vestergade 18E / Teams
Potentielle deltagere:
Jackie Vesterhaab Kristensen (JVK), Anna Wandel-Petersen (AW), Ask Ulrich Petersen (AUP), Jax Jakshøj (JJ), Mikkel
Ray Christensen (MRC), Jesper Bigum (JB), Henrik Silvius (HS), Silje Ellehammer Munk (SEM), Susanne Branner
Jespersen (SBJ)
Særligt indbudte: Nanna Rebekka, Casper Øhlers
Afbud: Anna
Ordstyrer/mødeleder: Mikkel
Referent: Susanne

Tid

AGENDA
Emner

16:30 –
16:45

1) Velkomst & tjek ind
Formalia: Godkendelse af dagsorden. Valg af
referent og mødeleder. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Formål

Ansvarlig

Bilag

O

SBJ

Ref.
19/52020

P+D+B

Nanna
Rebekka

Orientering
Præsentation
Diskussion
Beslutning
Evaluering

Referatet er godkendt.

16:45 –
17:15

Tjek ind: Dagsform pt.
2) Konklusioner på publikumsundersøgelsen og
anbefalinger til medlemskampagne + kontingenter
Nanna præsenterede resultaterne af undersøgelsen,
og lagde op til følgende beslutning vedr. en
medlemskampagne, som skal køre i forbindelse med
Cph. pride og igen i efteråret 2020:
At vi styrker kommunikationen ifht hvad et
medlemskab bidrager til.
At vi laver et nedsat/fleksibelt kontingent som del af
kampagnen.
Input fra LL: At kigge på at lave
støttemedlemsskaber, f.eks. i form af
familiemedlemskab.
LL beslutter at sige ja til at lave et
kampagnemedlemskab i form af et
introduktionstilbud baseret på ovenstående.
LL indstiller samtidig, at der igen indføres mulighed
for kampagnemedlemskab i vedtægterne på næste
Landsmøde.
LL tager til efterretning, at der skal tages stilling til
om det årlige kontingent generelt er for højt.

17:45 –
18:00

3) Nyt







fra LGBT+ Ungdom
Status for bestyrelsen
Ungdomstelefonen
Update på beslutninger fra sidste LL-møde
o Generalforsamling
o Adfærdskodeks
o Navigator forløb
Info fra Ungdomsbestyrelses arbejdsdag d. 7. juni
2020 (lukket punkt)
Ferie periode for Ungdoms bestyrelse

O

Der er 5 personer, snart 4 personer tilbage i LGBT+
Ungdoms bestyrelse. Samtidig har Ungdom en særpræget
privilegeret position med en del midler, de gerne vil anvende
til indsatser på en styrket ungdomsindsats.
GF afholdes samme dag som Landsmødet, den 31. oktober
om formiddagen. Der er også sagt ja til at deltage i
Navigatorforløbet. Silje sidder med i forhold til udarbejdelsen
af adfærdskodeks.
Ungdom vil lægge op til at lægge Ungdomstelefonen ind
under Rådgivningen, hvilket ville skulle ske i en fælles proces
med Rådgivningen.
Ungdom holder ferie 29. juni til 20. juli.
18:00 –
18:30
18:30 –
19:00

19:00 –
19:30

Pause og mad
4) Forretningsorden
Forretningsorden gennemgået og vedtaget med
mindre ændringer.

P+D+B

FU

#1
Forretni
ngsorden

5) Arv og testamenter
Aftale med Peter Sindal fremlægges samt argumenter
for og imod en sådan ordning. LL’s holdning til spm.
skal afklares før vi implementerer en ordning for arv.

O+D+B

SBJ

#1A
Vedr.
arv

O+D+B

SBJ

#2
Retning
s-linjer
for mail

Landsledelsen indstiller, at vi indgår en aftale med
Peter Sindal, og at vi på sigt gør det mere offentligt
kendt, at foreningen tilbyder dette som en service.
19:30 –
19:45

6) Mail-politik

19:45 –
20:15

7) Nyt fra sekretariatet

#3-5

Gennemgang af bilag med særlig fokus på de
foreslåede modeller til organisering (lokal, netværk,
medlemsorg.). Opbakning fra LL.

-budget

Vedtaget.

overblik
samling
&

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
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LGBT@LGBT.DK • WWW.LGBT.DK

styrkels
e

20:15 –
20:30

8) Eventuelt og tak for i dag
- Mikkel vil gerne opfordre til at vi tager kontakt til
Priden med henblik på at lave en demonstration
lørdag i Pride-ugen – hvor der demonstreres for
LGBTQIA+ personers rettigheder, og vi tager gaderne
tilbage som rettighedsbevægelse. Henrik S. tager
kontakt til Lars Henriksen på vegne af LGBT+
Danmark og LGBT+ Ungdom.
- Båltale til Skt. Hans – er der afklaring på det?
Henrik, Nanna og Susanne kommer med et forslag.
- Deltagelse i politiske møder – opfordring til at
deltage.
- Ask laver en Doodle til næste møde. Husk at Silje
skal inviteres med.

E
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