Indkaldelse til Landsledelsesmøde
Dato: 20. februar, 2020, 17-21
Sted: Vestergade 18 E
Potentielle deltagere:
Landsledelsen: Ask Ulrich Petersen, Henrik Silvius, Jesper Bigum, Mikkel Christensen, Susanne
Branner Jespersen
Repræsentant fra LGBT+ ungdom: Martin Guldkvist Kaas
Sekretariatet: Alex Delamare
Afbud: Anna Wandel, Jackie Vesterhaab Kristensen, Jax Jakshøj, Birgitte Munch Eriksen
Ordstyrer/mødeleder: Mikkel
Referent: Ask

AGENDA

Referat

Bilag

Emner
1) Check in
Mulighed for lige
at tjekke ind og
fortælle hvor
man er
2)
HøjskoleprojektM

uligt
samarbejde om
at lave landets
første og største
sommerlejr der
både samler
transpersoner,
deres familier
og søskende
3) Overenskomst
for ansatte

FU’s opgaver
fremadrettet
Mad

Samarbejdsaftale

Landsledelsen tjekker ind.

Højskolen leverer rammen for projektet.
Fra 29.07.20 og seks dage frem.
Tilbud for børnefamilier for børn som kan komme
med deres familier. En mulighed er at højskolen
favner forskellige behov i løbet af ugen. Så vi starter
med familier i tre dage og senere alene har unge
transpersoner i tre dage.
Højskolen har god tilgængelighed.
Landsledelsen siger ja til at vi går videre.
Sanne fra kooperationen kom forbi og talte om,
hvordan vi fremadrettet kunne have en
overenskomst. Det senderes videre til forhåbentligt
sidste forhandling.
Politisk er det landsledelsen
FU opererer ikke med en beløbsgrænse, men
sekretariatschefen skal orientere FU og der skal
orienteres løbende om økonomien på LL.
Mikkel laver udkast til track and change til at se på
forretningsordenen.
O+D

Præsentation og udkast
til overenskomst

mellem DK &
Ungdom
Udsættelse af
årsrevision

Udskudt

Drøftelse af
situationen på
sekretariatet
(lukket punkt)

Pr. 21.02. Udtræder Susanne Branner Jespersen fra
Landsledelsen og Landsledelsen indstiller at hun pr.
2. marts 2020 indsættes som konstitueret
sekretariatschef frem til 31. August 2020. Jobbet er
betinget af at der er en arbejdsbeskrivelse og en
samarbejdsaftale. Denne forhandles af FU og
godkendes af landsledelsen ved førstkommende
landsledelsesmøde.
Udarbejdes asap.

Jobbeskrivelse for
sekretariatsleder
Evt. og check-ud

Da ny økonomichef skal have tid til at forberede og
gøre regnskaberne klar, udskydes årsrevisionen og
dette fremlægges på landsmødet maj 2020. Der laves
en risikovurdering af hvilke punkter vores
økonomichef skal prioritere den kommende tid.

Politisk strategiweekend d. 01.03. For alle ansatte og
frivillige

