Indkaldelse til Landsledelsesmøde
Dato & tid: 14. marts 2020, 11-16
Sted: Zoom
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), Martin Kaas
(MK), Susanne Branner Jespersen (SBJ)
Afbud:
Ordstyrer/mødeleder: Ask
Referent: Susanne

Tid

AGENDA
Emner

11 –
11:15

11:15
–
12:15

1) Velkomst & tjek ind
Formalia: Godkendelse af dagsorden. Valg af
referent og mødeleder. Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Referat godkendt og herefter lagt på
hjemmesiden
Tjek ind: Dagsform pt.
2) Konstituering af LL og fordeling af
opgaver
 Mødeindkaldelser
 Referater til hjemmesiden
 FU
 Tegningsberettigelse, adgang til bank
 Mediehenvendelser
 Andet?
Susanne tager sig som sekretariatschef af
mødeindkaldelser og referater.
Landsledelsen konstituerer sig med Jackie som
forperson og Henrik som næstforperson.
FU består frem mod næste landsmøde af Jesper
og Mikkel fra LL, og Lone/økonomichef,
Susanne/sekretariatschef samt en repræsentant
fra LGBT+ Ungdom vil blive inviteret med efter
behov. Tegningsberettigede fortsætter frem til

Formål

Ansvarlig

Orientering
Præsentation
Diskussion
Beslutning
Evaluering

O

D+B

Fælles

Bilag

næste landsmøde, så der ikke skal sendes for
mange ændringer til bank osv.
Mediehenvendelser: LL anbefaler at nedsætte et
medie-team bestående af Jackie, Mads (politiskstrategisk konsulent) og Susanne. Derudover vil
Susanne bede Mads/komm-teamet om at lave
en one-pager om hvordan han anbefaler, at vi
forholder os til mediehenvendelser. Denne
sendes til LL til kommentering og godkendelse.
Der er visse kriterier, det er vigtigt at huske ifht
medie-henvendelser: Man skal kunne stå til
rådighed, være opdateret på nyeste viden på
området og foreningens
indsatser/aktiviteter/projekter, vi vil gerne sikre
bred repræsentation af vores målgruppe i
mediebilledet og vi skal gribe de henvendelser,
der kommer.

12:15
–
13:15

3) Planlægning af landsmøde
 Datoer
 Materiale til udsendelse, herunder
fastlæggelse af dagsorden
 Fordeling af opgaver
 Langsigtet plan for rekruttering til LL

D+B

Fælles

I lyset af det potentielle antal deltagere til vores
kommende Landsmøde, beslutter Landsledelsen
at udskyde Landsmødet den 2. maj indtil vi ved
mere om situationen. Landsmødet kunne gøres
overvejende digitalt, men bekymringen går på
den ældre del af vores målgruppe som
potentielt dermed udelukkes fra deltagelse. Hvis
nedlukningen af større forsamlinger fortsætter,
undersøger LL muligheden for en digital løsning,
med mulighed for at deltage som mindre
grupper og evt. med lokalt faciliteret hjælp til
digital deltagelse. Situationen revurderes ved
hvert kommende LL møde, der afholdes med
hyppigere kadencer de kommende måneder.
Landsledelsen tog en runde på ønsker til
kommende medlemmer ud fra et perspektiv på
hvad den enkelte mener, at LL kan suppleres
med. Listen indbefatter: mere repræsentativ
ifht. uddannelsesbaggrund, etnicitet,
kønsidentitet og alder, mere forretnings- og
organisationserfaring/forståelse og personer
med engagement og tid til arbejde. LL aftaler at
hver person laver en brainstorm på potentielt
nye medlemmer og at punktet tages op igen på
næste møde. LL aftaler også at tage en åben
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samtale om betydningen af at sidde i flere
foreningers bestyrelser på et tidspunkt hvor det
er muligt at være tilstede sammen fysisk.

14:00
–
14:30

4) Adfærdskodeks og andet nyt fra 1.
marts
 Gennemlæsning og kommentering på
adfærdskodeks
 Andet?

D+B

Strategipolitikudvalg

Adfærdskodeks

O+D+B

Susanne

Budgetopl
æg 2020

Jackie, Jax, Henrik og Anne aftaler en proces for
gennemskrivning af adfærdskodeks, der
derefter kan sendes til kommentering/endelig
godkendelse af LL + effektueres blandt frivillige
og ansatte som gældende frem til endelig
vedtagelse på kommende Landsmøde.
14:30
–
15:45

5) Økonomi og nyt fra sekretariatet
 Overblik over foreløbigt budget 2020,
herunder forslag til fordeling
 Oplæg til indsats på sundhedsområdet
 Nyt om videnscenter
 Donation fra firma (kan ikke
offentliggøres endnu)
 Tiltag på personalefronten (valg af AMR,
jobbeskrivelser, supervision igangsat,
retreat planlagt)
 Samarbejdsaftale Ungdom
 Nordisk møde
 Samarbejdsaftale LGBT Asylum
LL godkendte forslag til foreløbig fordeling på
budget 2020. Vi afventer stadig et mere
helstøbt budgetoplæg for hele foreningens
virke, der arbejdes intensivt på hele økonomifronten i sekretariatet.
LL siger ja tak til at overtage VÅD-kampagnen,
og til indsatser på sundhedsområdet. LL
indstiller også at en konsulent-ydelse på
fundraising-området sendes i udbud til
relevante personer og bureauer med
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Bilag fra
Karen
Ewers
Haahr ved.
Sundhedsområdet

dokumenteret erfaring indenfor fundraising på
LGBT+ området.
Vi har fået en donation på 100.000 til et
projekt, som donor lige nu tager stilling til.
Offentliggørelse kan først ske senere på året.
Der er valgt en AMR på sekretariatet (Maria),
booket tid til AMR-uddannelse, de ansatte er
tilbudt supervision i forbindelse med en indsats
der skal reducere og forebygge arbejdsrelateret
stress og sekretariatet tager på retreat den 11.12. maj for at styrke det interne samarbejde,
planlægge arbejdet og skabe overblik over de
mange initiativer der er igangsat. LL vil gerne
have de ansatte og AMR’ens input til et format,
der fremadrettet skal sikre gode
arbejdsbetingelser, godt arbejdsmiljø og at LL
løbende er orienteret om arbejdsmiljøet.
Susanne bringer dette tilbage til sekretariatet.
Der har været afholdt møde med de nordiske
organisationer, og er aftalt møde i Oslo til
september hvor der skal skrives ansøgning til
Nordisk Ministerråd ifht et fælles-nordisk
LGBTQIA+ projekt med fokus på vidensdeling
og samarbejde – det fremadrettede arbejde vil
indbefatte en bredere gruppe af organisationer
end de store nordiske.
LL støtter op om det igangværende arbejde med
at formulere samarbejdsaftaler med både
LGBT+ Ungdom og LGBT Asylum.
15:45
–
16:45

6) Pride
 Telt på hvilken plads – fordele og
ulemper
 Rekruttering af frivillige til at løfte
opgaven
 Tema?

D

Event
udvalget

Henrik har sendt ansøgning til kommunen om
afholdelse af Sankt Hans arrangement på
Amagerstrand. Henrik efterspørger hurtigere
respons på mails i forhold til at få arbejdet til
at glide lettere.
Ask, Henrik og Mikkel tager initiativ til at få
holdt møde med Oliver (Ungdom + én til) og
Maria (sekr.) for at få lavet en plan for Skt.
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deltagelser. Maria’s input er begrænset til at
være til hjælp ind i etablering af en
frivilliggruppe der kan støtte op om arbejdet.
Gruppen skal afklare hvad LL’s rolle er i
arbejdet. Sekretariatet bedes brainstorme på
indhold til teltet under Priden.
LL foretrækker et telt på selve
Rådhuspladsen. Susanne booker dette.
16:45
–
17:00

6) Eventuelt og tak for i dag
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