Indkaldelse til Landsledelsesmøde
Dato og tid: 21. maj 2019, 17-20
Sted: Nygade 7
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) og medarbejderrepr.
(NN).
Afbud: Birgitte.
Ordstyrer/mødeleder: Ask
Referent: Susanne

Tid

AGENDA
Emner

17 –
17:45

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

Formål

Ansvarlig

Bilag

O

Susanne

#1 Referat
fra ELM.

D+B

Alle

#2
Vedtægter
for LGBT
DK.

Orientering
Præsentation
Diskussion
Beslutning
Evaluering

Godkendt.
Indholdsmæssigt godkendt. Vi spørger Andreas
om han kan rette igennem for forståelsesfejl,
ellers vil Anna og Jax gerne gøre det.
Tjek ind: Grundet at dette er første møde,
bruges lidt længere tid på at komme tilstede i
rummet, etablere et trygt rum og aftale fælles
spilleregler for samarbejdet.
Vi valgte en del ord, som vi ønsker skal
kendetegne vores fællesskab og samarbejde:
Seriøsitet, socialt netværk, kommunikation,
omsorg,
17:45
–
18:15

2) Konstituering og nedsættelse af FU
Der skal vælges en økonomiansvarlig.
Derudover skal nedsættes et forretningsudvalg

bestående af 4 personer, hvoraf forperson og
GS er fødte medlemmer.
Måske skulle vi også have én, der er ansvarlig
for os som gruppe, dvs. en der har fokus på
tillid og tryghed i gruppen?
Theis melder sig som tryghedsanker, og vi
andre bibeholder et fokus på refleksion/
selvrefleksion over tillid og tryghed i gruppen.
Økonomiansvarlig: Mikkel
Herefter består FU af Ask, Susanne, Mikkel og
Jax.
18:15
–
18:30

4) Forretningsorden
Der ligger en i forvejen meget omstændelig
forretningsorden for Landsledelsens arbejde. Et
forslag er ikke at gøre så meget ved den nu,
selvom den på mange måder er
uhensigtsmæssig. Evt. kan vi nedsætte et
udvalg, der påtager sig en grundig revision til
en lidt mere letbenet version?

D+B

Susanne

O

Susanne

FU + Anna kigger på den til næste møde. Mikkel
er tovholder.
18:30
–
18:40

5) Nyt fra sekretariatet
Næste gang vi mødes foreslår vi en mere
detaljeret gennemgang af igangværende
projekter i LGBT DK og præsentation af
sekretariatet. Dette blot kort status.
Vi har diskuteret personalesituationen på
sekretariatet som er på vej tilbage til det
normale.
Vi har fået 4,5 millioner kroner fra CISU til
vores fortsatte engagement i Østafrika.
Der er ønske om en grundlæggende
introduktion til hvad der arbejdes med på
sekretariatet, hvem der er ansat og hvilke
projekter, vi har. Vi håber på at kunne gøre
dette til næste møde, forhåbentlig kan de
ansatte selv komme og præsentere deres
arbejde.
Vi startede også på en større debat om
bestyrelsesarbejdet, visioner for
medlemsdemokrati, ansvars- og rollefordeling,
politiske mærkesager og hvordan vi fremover
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#3
Forretnings
-orden

skal sikre at der føres politik i LGBT Danmark. Vi
sætter god af tid af næste gang til at få et
fælles informationsniveau i forhold til
udviklingen af sekretariatet, hvor vi er nu og
hvor vi drømmer om at komme hen.
18:40
–
19:20

6) Årshjul
Der ligger nogle opgaver foran os, som vi skal
arbejde med:
- Folkemøde 13.-16. juni. Deltagelse,
events?
- Skt. Hans. Planlægning
- Copenhagen Pride. Planlægning.
Nedsættelse af arbejdsgrupper.

O+D

Folkemøde – der er 3 pladser ifht
overnatning/transport ledige. Ideer at spørge
medlemmer og/eller andre mindre
organisationer.

B

Ask

Skt. Hans 23. juni, Amager Strandpark er
booket. Ask, Susanne og Miguel dribler videre.
Kenneth spørger Frederik Valdorf om han vil stå
for øl-teltet. Sundhedspolitisk udvalg vil gerne
stå for 3 events med Novavi vedr. stof- og
alkohol-afhængighed. Vi har 4-5 andre events i
Menneskerettighedsteltet.
Ask laver et udkast til fokus for Priden og vores
deltagelse i den.
19:20
–
19:30

7) Indføring i Teams
Vores kommunikationsplatform introduceres.
Medbring computer!

O

Ask

19:30
–
19:40

7) Nyt fra LGBT+ Ungdom
Løbende givet – især vedrørende
omstrukturering af beslutningshierarki og
uddelegering af arbejdet til arbejdsgrupper. Og
at de har fokus på Ungdommens Folkemøde i
stedet for Folkemødet.

O

Martin

19:40
–
19:50

8) Punkter til næste møde og fastlæggelse
af mødedato
Forslag:
- Introduktion til sekretariatet
- Overblik over foreningens økonomi
- Kommunikation – hvordan gør vi det bedst på
en normkritisk og inkluderende måde?
- Vedtægtsgennemgang – nedsættelse af
arbejdsgruppe

D+B

Susanne
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- Planlægning af indsats frem mod ordinært
landsmøde til november, herunder fastlæggelse
af datoer
Politiske mærkesager – hvordan sikrer vi
medlemsdemokratiet, inddragelse og et levende
politisk liv?
Ask kommer med et udspil via Doodle til næste
møder frem til og med august.
19:50
–
20:00

6) Eventuelt og tak for i dag

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations
NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48
LGBT@LGBT.DK • WWW.LGBT.DK

