Valberedningens förslag för 2018
Valberedningen 2017 har bestått av Anton-Ely Strömberg (sammankallande), Andreas
Pettersson, Jelia Agid, Joelle Antar och Sanna Johansson.
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.
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. Sedan Juli 2016 har Elias varit förbundsordfarande för
SFQ och skött detta mycket väl.
2018 önskar Elias fortsätta som ordförande och lägga mycket fokus på att stärka SFQs
lokalavdelningar och öka medlemsantalet. Valberedningen nominerar Elias till
förbundsordförande för 2018. 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
Kabir har varit verksam i förbundsstyrelsen under 2016 och kandiderar nu om för
verksamhetsåret 2017. Under 2016 har Kabir bland annat arbetat med administrativa
uppdrag i styrelsen, så som mötesplanering, hemsidan mm, samt representerat SFQ vid
prider. Kabir 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. Kabir driver frågan att stärka lokalavdelningarna samt att arbeta
intersektionellt, och har mångåriga erfarenheter av att arbeta med jämlikhet och
föreningsarbete.
Inför 2018 vill Kabir förstärka kontakten med lokalavdelningarna, arbeta med de ”toolkits”
som håller på att tas fram, förbättra SFQs hemsida och arbeta med intersexfrågor.
Valberedningen nominerar Kabir till vice förbundsordförande för 2018. Med styrka, ihållighet
och ett framtidsdriv kommer Kabir uppdrag under 2018 att stärka SFQ, inte minst att
utveckla och synliggöra intersektionella perspektiv på den diskriminering som kommer till
uttryck i högskolan. Kabir mångåriga erfarenheter av att arbeta för jämlikhet och rättigheter
ger SFQ en stark och viktig kunskapsbredd.
Förbundssekreterare
Moa Strinnö, Umeå
Moa har suttit i SFQs styrelse under 2017 och gjort ett utmärkt jobb.

Moa har även erfarenhet av styrelsearbete i SFQ Umeå och RFSL Umeå i rollen av kassör.
Valberedningen nominerar Moa till förbundssekreterare för 2018. Vi tror att Moas
erfarenheter som styrelseledamot under det gångna året kommer göra att Moa kommer
sköta sekreterarrollen utmärkt och kunna bidra till att behålla kontinuitet och fortsätta hålla
styrelsen arbete effektivt. Moas andra organisatoriska erfarenheter kommer hjälpa styrelsen
med perspektiv kring styrelsearbete från andra organisationer med liknande profil.
Förbundskassör
Philipp’ Marra, Malmö
Philipp studerar i Malmö och har mycket tidigare erfarenhet av organisationsarbete, bland
annat som kassör och verksamhetsrevisor. Philipp var med och startade LGBTQ Students
Malmö och sitter som kassör där nu. Under 2018 vill Philipp arbeta för mer samarbete och
kontakt med de lokala avdelningarna, hjälpa SFQ att starta upp nya lokalavdelningar samt
öka synligheten av SFQ generellt.
Valberedningen nominerar Philipp till förbundskassör. Vi tror att hans tidigare erfarenheter
kommer göra att han kan sköta allt det positionen innebär och bidra starkt till styrelsens
arbete.
Ledamot
Nina Houvinen, Malmö
Nina har ett stort intresse för aktivism och ett starkt driv. Med ett långvarigt engagemang i
organisationer ofta kopplat till studenträttigheter tror valberedningen att Nina kommer vara
en stor tillgång för styrelsen. Just nu studerar Nina i Malmö och sitter som ordförande för
SFQ Malmö.
Under 2018 vill Nina hjälpa till att stärka samarbetet mellan SFQs lokalavdelningar och
samarbetet mellan lokalavdelningarna och den nationella styrelsen.
Valberedningen nominerar Nina till styrelseledamot för 2018. Vi tror att Ninas stora
organisatoriska erfarenheter och kunskaper kring medlemsrekrytering kommer vara en stor
tillgång.
Ledamot
Verena Puth, Stockholm
Verena studerar ett mastersprogram i medeltidsstudier på Stockholms universitet. Hon sitter
även som ordförande för lokalavdelningen Rainbows SU och har innan det varit en aktiv
styrelsemedlem. Verena har erfarenhet av att organisera event, senast en föreläsning med
Sophie Labelle som drog stor publik. I Styrelsen vill Verena arbeta för att öka kunskapen på
högskolor och universitet om SFQ samt att stärka kommunikation och samarbetet mellan
SFQs lokalavdelningar.
Valberedningen nominerar Verena till styrelseledamot för 2018. Vi tror att Verena kommer
bidra starkt till styrelsens arbete och med sina erfarenheter från lokalavdelning komma med
viktiga kunskaper för hur SFQ kan förbättra sitt arbete med dessa.
Ledamot
Batuhan Uyagar, Stockholm

Batuhan studerar på Karolinska Institutet i Stockholm.
Batuhan har tidigare varit ambassadör för sitt undergraduateprogram I Turkiet.
Valberedningen tycker Batuhan verkar vara en väldigt ambitiös person med stor vilja att
hjälpa till på alla sätt det går. I styrelsen är Batuhan intresserad av att arbeta med sociala
kontakter så som att jobba på event, hjälpa människor som tar kontakt med organisationen,
kontakt med lokalföreningar och sociala medier.
Valberedningen nominerar Batuhan till styrelseledamot. Vi tror att han kommer vara ett
välkommet tillägg till 2018 års styrelse och bidra med stort engagemang och arbete.

Verksamhetsrevisor
Vide Bergenholtz, Norrtälje
Vide har tidigare erfarenhet som verksamhetsrevisor, samt suttit i både SFQs styrelse och
Rainbows SUs styrelse tidigare. Vide har stor organisationsvana sedan innan och har ett stort
intresse för hur organisationer fungerar. Under 2018 vill Vide vara verksamhetsrevisor för att
göra jobbet lättare för den sittande styrelsen; hjälpa till att ha koll på hur stadgarna ser ut
och vilka val/insatser styrelsen kan göra med dessa i baktanke. Vide kommer att plugga
heltid under det kommande året.
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.

