Indkaldelse til Landsledelsesmøde
Dato & tid: 19. maj 2020, 16-19:30

Sted: Go-to-meeting / Vestergade 18E
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,
Susanne Branner Jespersen (SBJ)
Særligt indbudte: Maria Schmidt Myhlendorph

Afbud: Mikkel
Ordstyrer/mødeleder: Anna Wandel-Petersen & Jax Jakshøj
Referent: Ask Ulrich Petersen

1) Velkomst & tjek ind
Dagsorden fra d. 30.04.20 er godkendt
2) Forløb for Landsledelsen og LGBT+ Ungdom om tættere samarbejde
Vi har fået et tilbud fra Center for Socialt Arbejde, CFSA om et forløb, der skal afklare
roller og samarbejde mellem de to bestyrelser.
Forløbet som blev søgt i sin tid er ikke længere relevant, hvorfor der er søgt om et nyt
forløb. Det nye forløb har til formål at afklare, hvordan hhv. Landsledelse,
ungdomsbestyrelse og sekretariat samarbejder. Målet er at få skabt en tydeligere
organisationsstruktur.
Tanken er at det er hele ungdomsbestyrelsen, hele landsledelsen og fra sekretariatet
Mads Hvid, Maria Myhlendorph og Susanne Branner Jespersen, der deltager i
processen.
Forløbet forventes at starte i august.
Nyt fra LGBT+ Ungdom
Har nyligt haft arbejdsdag i ungdomsbestyrelsen.
Der har været flere udmeldinger fra bestyrelsen. Der er fokus på, hvordan man
forhindrer udbrændthed i ungdomsbestyrelsen.
Ser frem til forløb med Navigator.
Fælles mål de næste bestyrelsesår: Forbedre trivslen for LGBTQ+elever i grundskolen
 Politisk arbejde
 Weekendlejre for unge
 Pilotprojekt med skoletjenesten – skal være et bæredygtigt projekt.
Vil gerne frikøbe en politisk ansvarlig med start fra august, og skal aftale rammerne for
dette på arbejdsdag om nogle uger.
4) Adfærdskodeks
Der er pt. to bud på et adfærdskodeks
Ungdomsbestyrelsen ønsker at have det forbi til kommentering.
Vi forsøger at holde lixtallet på et plan, hvor det er muligt for alle at læse.

Det er vigtigt, at man føler sig mødt og velkommen.
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe bestående af Maria og Henrik. Foruden det
deltager en person fra LGBT+ Ungdom, Silje vender tilbage med hvem der deltager.
Adfærdskodekset skal til godkendelse i begge bestyrelser før det sendes til godkendelse
på næstkommende Landsmøde.
5) Kommende events
Skt. Hans
Der arbejdes på en digital version. Der arbejdes på en idé med mange små stemmer
frem for en stor båltale. Der bliver kigget på, hvordan man kan lave videohilsener
og lignende. Det tænkes at sekretariatsleder og forperson sammen skal holde en
lille velkomsttale, og at vi skal have en anden, som er den egentlige båltale. Der
køres en donationskampagne i forbindelse med foreningens fødselsdag til Skt. Hans.
Pride
Der arbejdes med en række forskellige events
Tour de chambre-event, hvor de forskellige grupper, projekter præsenteres – kom ind
forbi (og bliv medlem) koordineres af sekretariatet
Medlemskampagne – koordineres af sekretariatet
Årets laks – en mere åben nomineringsproces.
Landsmøde
Landsmødedatoen fastsættes til lørdag d. 31. oktober
Forslag til eventplanlægning fremover
Der forsøges at etablere en eventgruppe på tværs af LGBT+ Ungdom og LGBT+
Danmark, således at ansvaret fratages bestyrelsen. Maria skriver ud og forsøger at
skabe rammerne.
5) Nyt fra sekretariatet
Der orienteres om igangværende processer på sekretariatet.
 Overenskomst er til godkendelse hos de ansatte
 Der er arbejdet og arbejdes fortsat på strømlining af sekretariatet – der
 Samarbejdsteams er etableret.
 En del projektansøgninger ude.
 Der er god stemning og højt humør.
6) Opslag af sekretariatsleder stilling
Gruppen: Jesper (FU), Jax (LL) en kandidat fra medarbejderstaben og en repræsentant
for organisationen er ansættelsesudvalget.
Stillingsopslaget lægges online snarest.
Tiltrædelse 01.09.
7) Eventuelt og tak for i dag

