Valberedningens förslag för 2017
Valberedningen 2016 har bestått av Daniel Dannfors (sammankallande), Stina Strömberg Lundin,
Elise Strömberg Lundin, Sara Törnqvist och Kawin Tiansuwan.
Enligt SFQs stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare samt 3-8 ledamöter. Utöver dessa skall verksamhetsrevisor samt ekonomisk revisor
för föreningen utses i samband med valet av förbundsstyrelse.
På grund av ett lågt antal ansökningar nominerar valberedningen härmed 5 personer till
förbundsstyrelsen, 4 presidialer och 1 ledamot. Valberedningen vill dock uppmuntra kongressen
att nominera ytterligare ledamöter.

Förbundsordförande
Elias Olsson, Eskilstuna
Elias valdes in i SFQs förbundsstyrelse på kongressen 2014. Under 2015 var Elias ledamot av
förbundsstyrelsen och tog ett stort ansvar för organiserandet av SFQs närvarande vid Stockholm
Pride. Elias reste även landet runt och representerade SFQ på ytterligare festivaler och prider. I
slutet av 2014 blev Elias projektledare för projektet Examensbevis i fokus, vilket fortlöpte till början
av 2016. Elias fortsatte då som styrelseledamot och hade ett särskilt fokus på att representera
SFQ. I Juni valdes Elias till ordförande av förbundsstyrelsen och har med bravur axlat den rollen.
2017 önskar Elias fortsätta som ordförande och lägga mycket fokus på att stärka SFQs
lokalavdelningar och öka medlemsantalet. Valberedningen nominerar Elias till
förbundsordförande för 2017. Med en god kunskap om föreningen, en öppen och
tillmötesgående kommunikation och ett stabilt ledarskap kommer Elias att lyfta SFQ till nya
höjder.

Vice förbundsordförande
Fahria Kabir, Umeå
Fahria har varit verksam i förbundsstyrelsen under 2016 och kandiderar nu om för
verksamhetsåret 2017. Under 2016 har Fahria bland annat arbetat med administrativa uppdrag i
styrelsen, så som mötesplanering, hemsidan mm, samt representerat SFQ vid prider. Fahria har
bland annat också varit en av de som formgivit-, och varit med och drivit in projektmedel till-,
projektet Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community som SFQ ska
fortsätta arbeta med under 2017. Fahria driver frågan att stärka lokalavdelningarna samt att arbeta
intersektionellt, och har mångåriga erfarenheter av att arbeta med jämlikhet och föreningsarbete.
Valberedningen nominerar Fahria till vice förbundsordförande för 2017. Med styrka, ihållighet
och ett framtidsdriv kommer Fahrias uppdrag under 2017 att stärka SFQ, inte minst att utveckla
och synliggöra intersektionella perspektiv på den diskriminering som kommer till uttryck i
högskolan. Fahrias mångåriga erfarenheter av att arbeta för jämlikhet och rättigheter ger SFQ en
stark och viktig kunskapsbredd.

Förbundssekreterare
Rachel McDonald, Umeå
Rachel har studerat psykologi vid Umeå universitet och har varit verksam i den lokala
avdelningen Spectrum Umeå sedan 2014. Under 2016 har Rachel haft ledamotsuppdrag i
förbundsstyrelsen och bland annat drivit in projektmedel till SFQ och varit en av de som
formgivit projektet Making Space: Raising hidden voices of the Swedish LGBTQ+ community som SFQ
fortsätter bedriva under 2017. I projektet arbetar Rachel med att lyfta röster som annars inte hörs
med syftet att öka förståelser av underrepresenterade studenters situation. Rachels engagemang
handlar om att tillgängliggöra rörelsen och förbundet och valberedningen ser vikten av att
Rachels kunskaper och erfarenheter följer med in i verksamhetsåret 2017. Under 2016
representerade Rachel SFQ vid IGLYO’s årliga mötesträff, Rachel har även haft uppdraget som
skyddsombud i styrelsen, varit podio-ansvarig samt aktivt deltagit i och arrangerat förbundets
lokalavdelningskonferenser. Det engagemang Rachel har för att utveckla förbundets tillgänglighet
och interna normkritik för en inkluderande högskola ser valberedningen som en viktig del av
SFQ:s framtid. Med Rachels engagemang för både det nationella förbundets och
lokalavdelningarnas arbete har SFQ en ny, driven förbundssekreterare att se fram emot under
2017.

Förbundskassör
Linda Hörberg, Stockholm
Linda har bl.a. studerat miljöhållbarhet och miljöledningssystem och är aktiv i miljöfrågor. I sin
bakgrund har Linda arbetat som bl.a. juristsekreterare, boutredare och administratör i olika
verksamheter och projekt. Linda är även van att hantera ”många bollar samtidigt” och med sitt
strukturerade och organisatoriska arbetssätt kan Linda bidra till styrelsen med kunskap,
erfarenhet och kontinuitet. Valberedningen nominerar Linda till uppdraget som SFQ:s
förbundskassör 2017, mot bakgrund att Lindas kompetens och erfarenheter skapar grund för en
stabilitet i hanteringen av förbundets ekonomi, planering och organisering.

Ledamot
Erin Gäddnäs, Örebro
Erin studerar till personalvetare vid Örebro universitet. Erin har två terminer kvar på sitt
program och har varit aktiv i SFQ sedan 2013. Erin var med och startade upp SFQ Örebro och
har under 2016 haft uppdraget som förbundssekreterare i nationella styrelsen. Nu kandiderar
Erin till uppdraget som ledamot för verksamhetsåret 2017. Det bästa i sin tid i förbundsstyrelsen
anser Erin har varit att de små handlingar som den enskilde gör, får betydelse för så många. Att
arbetet får mening utanför styrelsens löpande arbete. Erin argumenterar för god kommunikation
och en inkluderande arbetsmiljö inom styrelsen, och menar att kontinuitet är av vikt. Erin vill
fortsätta sätta SFQ i fokus och vurmar för att stärka lokalavdelningarna och banden med
förbundsstyrelsen. Valberedningen anser att Erins kunskaper om människan, HR, studie- och
arbetsmiljöer och SFQ, är viktiga erfarenheter för verksamhetsåret 2017. Erins organisatoriska
egenskaper kompletteras med ett fokus på människan, och valberedningen argumenterar för att
Erins kunskaper och egenskaper kommer att bidra till verksamhetsåret 2017 med mycket
engagemang och tilltro till förbundets högskolepolitiska framgångar.
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Verksamhetsrevisor
Stina Odlingson, Örebro
Stina påbörjade uppdraget som förbundsordförande i förbundsstyrelsen 2016. Under 2017 vill
Stina komma tillbaka och finnas med och stötta förbundets viktiga fortsatta arbete.
Valberedningen ser att Stinas erfarenheter av såväl SFQ nationellt som lokalt i Örebro, är den
kunskap och det stöd som gynnar förbundets arbete inför kommande verksamhetsår. Stina
arbetar som adjunkt vid Örebro universitet och har en kandidatexamen i retorik.
Vakant

Ekonomisk revisor
Tomas Berg, Focus Revision
Tomas har i flera år granskat SFQs räkenskaper och är väl insatt i vår verksamhet. Tomas har
även granskat flera utav SFQs projekt. Tomas fortsätter gärna sitt uppdrag och valberedningen
ser gärna att han fortsätter som ekonomisk revisor.

