
Valberedningens förslag till 
förbundsstyrelse för 2016 

Valberedningen 2015 

Valberedningen består av Naomi Hertzberg (sammankallande) 
Oskar Nordström och Sara Törnqvist. 

Om valberedningens förslag 

Enligt stadgarna 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. 

Det finns bland de nominerade viss variation gällande representation, där framförallt vitt 
skilda professionella bakgrunder, arbetslivserfarenheter och politiska visioner står ut. 
Valberedningen ser med spänning fram emot att få se den nya styrelsens medlemmar 
samarbeta för att utveckla SFQ och dess verksamheter. 

Valberedningen nominerar härmed 7 personer till förbundsstyrelsen 2016, det vill säga 3 
ledamöter utöver presidiet. 

Presidiet 

Valberedningen föreslår 4 personer till presidiet 

Förbundsordförande 

Stina Odlingsson 
23 år, Stockholm 

Stina har tidigare varit aktiv i SFQ genom en ledande roll i lokalavdelningen SFQ Örebro 
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och hon var även del av valberedningen 2014. Stina är projektledare på ett mediebolag 
och hon har en kandidatexamen i ämnet Retorik och kommunikativt ledarskap. 

Stina säger att hon har haft förbundsstyrelsen i åtanke sedan hon blev medveten om SFQ. 
Idag med nya erfarenheter anser Stina att hon har bred kunskap i många frågor och bättre 
kan sätta sig in i de personliga omständigheter hos alla de som ryms inom HBTQ-
begreppet. 

Stina har en tydlig vision om ett SFQ som förblir partipolitiskt obundet, som finns till för 
studenterna och som sätter studenternas situation i första rummet. Hon anser att 
lärosätena lyssnar på SFQ och att förbundsstyrelsens roll som stöd för de olika 
lokalavdelningarna därför är extra viktig. Stina tycker att SFQ är Sveriges främsta 
organisation som arbetar för HBTQ-personers rättigheter i studentlivet och hon har många 
konkreta förslag på hur förbundets resurser skall riktas för att nå målet som är en högskola 
öppen för alla. 

Stina är initiativrik och hennes naturliga ledarskapsförmågor har stärkts genom hennes 
studier och erfarenheter av projektledning. Stina har även energi och tid att lägga på 
styrelsen och insikt i förbundets verksamhet sedan tidigare. Det här i kombination med, för 
förbundet, nya kunskaper gör henne till en förträfflig kandidat för uppdraget. Stina säger att 
hon känner sig redo på alla vis – och valberedningen håller med. 

Vice ordförande 

Moa Björnemalm  
21 år, Stockholm 

Moa har ett bra grepp om förbundets behov och prioriteringar då hen under det gångna 
året bland annat representerat SFQ vid nätverkande aktiviteter, formgivit material som 
SFQ ger ut, samordnat förbundets aktiviteter och närvaro vid Stockholm Pride och mycket 
mer. Moa axlade rollen som vice ordförande halvvägs in i föregående verksamhetsår och 
har sedan dess skött sitt arbete med beundransvärd skärpa och uthållighet. 

Moa säger själv att hen vill starta nya projekt riktade till icke-binära studenter, arbeta 
genom direktkontakt med och coachning av de olika lokalavdelningarna samt tydliggöra 
förbundets roll gentemot medlemmarna. Moa har även planer på förebyggande arbete 
inom styrelsen i syfte att minska stress på styrelsemedlemmar och effektivisera 
internkommunikation. 

Valberedningen anser att Moa arbetar hängivet och strukturerat samt att hen har ett 
genuint engagemang i förbundets hjärtefrågor. Moa har en unik kombination av ett 
strukturerat arbetssätt och tydliga visioner, vilket gör hen till en oumbärlig tillgång för 
presidiet så väl som för förbundet i sin helhet. Vi nominerar med glädje Moa till att fortsätta 
sitt arbete i rollen som SFQ:s vice ordförande. Valberedningen hoppas att hen i den 
nyvalda styrelsen finner stöd och entusiasm för sina förbättringsidéer och sitt djupa 
engagemang. 

Förbundssekreterare 

Erin Gäddnäs 
23 år, Örebro 

Erin har varit aktiv i HBTQ-studenters rättigheter bland annat genom att starta upp en 
lokalavdelning inom SFQ och organisera Ålands första prideparad. Erin beskriver sitt 
engagemang som i första hand akademiskt, då hon gillar att studera och debattera. Erin 
har tio års erfarenhet som frilanskrönikör och reporter och hon utbildar sig nu till 
personalvetare. 

Erins bild av SFQ är ett förbund som engagerar studenter på lärosätena till att skapa en 
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normmedveten studerandemiljö där alla är välkomna. Erins hjärtefrågor är bland annat 
transfobi – en fråga ska drivas hårdare enligt henne. Erin vill nu vara del av SFQ:s arbete 
mer aktivt än tidigare och få djupare kunskap om HBTQ-frågor. Som Erin själv säger: ”En 
är aldrig fullärd och det är viktigt att alltid vara medveten om hur normsystemen förändras 
omkring en”. 

Inom förbundet vill hon gärna jobba med Human Resorces-frågor (så som 
internkommunikation, koordinering och konflikthantering) men hon säger att hon förutom 
det är intresserad av att både leda projekt och arbeta med materialinsamling. 

Valberedningen ser Erin som en bra kandidat till posten förbundssekreterare därför att hon 
för det första har hög språklig kompetens, och för det andra har kunskaper om 
arbetskoordinering. Erin verkar dessutom vara flexibel och öppen för nya utmaningar. Erin 
har massor att ge SFQ och med rätt mentorskap blir hon en tillgång för förbundet under en 
lång tid framöver. 

Förbundskassör 

Sanna Johansson 
29 år, Vällingby 

Sanna har tidigare varit aktiv inom studentrörelsen genom sitt engagemang i 
idrottsnämnden för sin sektion på KTH. Idag studerar hon till tandläkare på Karolinska där 
hon även är kårfullmäktigerepresentant. På fritiden spelar Sanna innebandy och är 
ansvarig för inköp i hennes idrottsförening. 

Sanna beskriver sig själv som en noggrann, ambitiös och ödmjuk person. Sanna gillar att 
uttrycka sig med ord och hon föredrar administrativa framför representativa uppgifter. ”Rätt 
ska vara rätt och när saker sköts korrekt, det gillar jag” säger hon. 

För Sanna är SFQ något nytt och spännande. Hon har ett stort engagemang och intresse 
för hbtq-frågor och hoppas att genom sitt deltagande få insyn i förbundet för att kunna vara 
med och göra skillnad. Heteronormen på högskolan ligger henne närmast om hjärtat. Det 
är exempelvis inte ovanligt att hbtq-kompetens och -perspektiv utelämnas i 
vårdutbildningar. Det är ett enormt problem när utbildningen egentligen ska handla om 
bemötande av människor, anser hon. Sanna menar att hon har det perspektivet genom 
sina egna studier, men att hon tror att situationen ser liknande ut på de allra flesta 
utbildningar. 

Valberedningen nominerar Sanna till förbundskassör av två anledningar: Dels hennes 
personliga egenskaper, vilka lämpar sig väl för uppdraget, dels hur Sanna passar in i 
gruppkonstellationen och kompletterar övriga kandidater. Med rätt stöd från 
förbundsstyrelsen och med rätt utbildning har Sanna alla förutsättningar för att ge 
förbundet stabilitet och ordning under kommande verksamhetsår. 

Ledamöter 
Valberedningen föreslår 3 ledamöter 

Elias Olsson 
32 år, Upplands Väsby 

Elias har utbildat sig till lärare och han vill fortsätta studera normkritisk pedagogik. Inom 
SFQ har Elias varit medansvarig för tältverksamhet under olika pridefestivaler runt om i 
Sverige. Elias är för närvarande arvoderad projektledare för SFQ:s projekt Examensbevis i 
fokus. 

Medlemmar i den sittande förbundsstyrelsen beskriver Elias som en enorm tillgång när det 
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kommer till representation av SFQ vid olika evenemang. Valberedningen anser att Elias 
egentligen är redo för en mer ansvarsfylld position inom förbundet, men Elias säger själv 
att han helst arbetar lite på sidan med att utföra förbundsstyrelsens uppdrag. Elias menar 
att han föredrar att arbeta på ett sätt som låter honom fokusera på representation och att 
han tycker bäst om att föreläsa och ”hålla låda”. 

Valberedningen ser att Elias, med sin tydliga prioritering på representerande verksamhet, 
kommer vara en tillgång även under kommande verksamhetsår. Hans engagemang och 
fokus är ett mycket passande komplement till presidiet. 

Magnus Lander 
34 år, Örebro 

Magnus har tidigare suttit i sin studentnations styrelse och hen är nu medlem i styrelsen 
för RFSU Örebro. Magnus har ett långt engagemang i kommun- och regionpolitik. Just nu 
arbetar Magnus inom IT. Magnus beskriver sig själv bland annat som proaktiv, engagerad 
och lugn – en kombination av egenskaper som valberedningen gärna ser mer av inom 
förbundet. 

Magnus anser att högskolan kan fungera bättre och att SFQ främst ska lyfta de perspektiv 
som inte redan syns i högskolevärlden. Det finns exempelvis mycket bristande litteratur, 
lärare som saknar grundläggande HBTQ-kompetens och så vidare. Valberedningen tror att 
Magnus, med sin erfarenhet av politikens dynamik och sitt öppna sinne, kommer ge 
upphov till ett mycket intressant kunskapsutbyte i förbundsstyrelsen. 

Lena Lundberg 
25 år, Täby 

Lena studerar till civilingenjör på KTH. Lena har tidigare varit volontär för SFQ och RFSL 
Ungdom, och hon har precis blivit vald till ordförande för KTH:s lokalavdelning Speqtrum 
(tidigare Gaytek). Lena har många kontakter inom hbtq-rörelsen och ”hbtq-världen”. 

Lena tycker att SFQ är ett fantastiskt sätt att organisera sig på. Speciellt kontrasten mellan 
det lokala engagemanget och det nationella förbundsstyrelsearbetet – att dessa två skikt 
ryms i samma organisation. Hon menar att perspektiven ger SFQ unika fördelar, samtidigt 
som det i sig ger organisationen rejäla utmaningar. 

Lena ser sig själv fylla rollen som länk mellan lokalavdelningar och förbundsstyrelse. Hon 
vill hjälpa till att föra upp lokalavdelningarnas talan på agendan och därmed se till så att 
förbundet förblir förankrat i dess medlemmar. Lena säger att transfrågor är speciellt viktiga 
att belysa, eftersom de ofta hamnar i skymundan. Förutom det är Lena insatt i en grupp 
som avser belysa bi- och panproblematik i samhället. Hon är också väldigt intresserad av 
SFQ:s olika projektverksamheter. 

Valberedningen ser i Lena någon som har alla förutsättningar för att bli en långvarig och 
mycket viktig medlem av förbundsstyrelsen. Vi tror att hennes engagemang på en nationell 
nivå kommer vara fördelaktigt för alla förbundets medlemmar. 
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Verksamhetsrevisorer 

Valberedningen föreslår 2 verksamhetsrevisorer 

Khalid Rashid 
33 år 

Khalid är heltidsanställd av RFSL. I sitt arbete bemöter Khalid brottsoffer och han utbildar 
andra organisationer till att kunna göra detsamma. Khalid har en avslutad masterutbildning 
i socialt arbete från Göteborgs universitet. Under 2015 har Khalid varit 
förbundsstyrelseledamot för SFQ. 

Valberedningen tror att Khalid passar i bra som rådgivare åt förbundsstyrelsen. Khalids 
fortsatta engagemang motverkar kunskapsbortfall samt tillåter någon med hans 
erfarenheter att överse överlämningen till nya styrelsen vilket ger bra förutsättningar för 
kontinuitet och stabilitet i förbundet. 

Amanda Storm Wikström 
23 år, Lund 

Amanda var förbundsstyrelseledamot under verksamhetsåret 2014. Hen var även 
förbundsstyrelsens skyddsombud samma år. Amanda har medverkat i projektet Avslöja 
heteronormen! och utanför SFQ har hen bland annat varit kursrepresentant, skyddsombud 
för läkarstudenterna i Helsingborg samt engagerad sig fackligt i en referensgrupp. Amanda 
skall påbörja sitt sista år på läkarprogrammet i Lund och vikariera på avdelningen för 
förtidigt födda barn. 

Valberedningen tror att Amandas noggrannhet och engagemang, tillsammans med hens 
erfarenheter av arbetsmiljöarbete, kommer förbundet till nytta. Vi känner trygghet i att 
nominera Amanda till rollen verksamhetsrevisor för 2015. 

Ekonomisk revisor 

Valberedningen föreslår 1 ekonomisk revisor 

Tomas Berg (Focus Revision) 

Tomas har reviderat SFQ:s ekonomi 2011-2014. Både styrelsen och Tomas tycker att 
granskningen och samarbetet har gått bra. Valberedningen ser därför ingen anledning till 
att byta ekonomisk revisor. Vi nominerar med glädje Tomas till ekonomisk revisor även 
kommande verksamhetsår. 


