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Verksamhetsplan 2015!
Inledning
Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtqperspektiv i högskolan. SFQ arbetar för att stärka utbildningskvaliteten i högre utbildning
genom att med intersektionell normkritik och HBTQ-perpektiv bl a belysa hur studiemiljö
och utbildningsinnehåll påverkas av dominerande normer och ideal i majoritetssamhället.
SFQ ser på diskriminering som strukturell i samhället samt hur detta i sin tur återspeglas i
högskolor och universitet. SFQ, i allmänhet och förbundsstyrelsen i huvudsak, bedriver
högskolepolitik. Politik utifrån nämda utgångspunker och perspektiv.
Vidare ser SFQ hur snäva och exkluderande normer inte enbart begränsar hbtq-personer:
i högre utbildning gör dessa också att studenter inte får korrekta kunskaper och färdigheter
att bemöta verkligheten och variationerna av människorna i den. SFQ menar att högre
utbildningar som inte ifrågasätter dominerande normer, som tex hetero-vithets-ochcisnormer, översätts till kvalitetsproblem.

Bakgrund till verksamhetsplanen 2015!
SFQ upplevde 2012 dramatiska nedskärningar i ekonomin på grund av förändringar inom
bidragssystemen. Förändringen tvingade fram strukturella förändringar av organisationen,
vilket bland annat inneburit att SFQ inte längre haft arvoderade styrelsemedlemmar utan
drivits på helt ideell basis. Dock beviljades SFQ projektbidrag för Avslöja heteronormen!,
detta gjorde det möjligt för ordföranden och vice ordföranden har kunnat heltidsarvordera
för projektet, se rubrik: Fokusfråga: Avslöja heteronormen
Under år 2015 ska styrelsen, i möjlig mån, arvoderas.
Verksamhetsplanen ska fungera vägledande och inspirerande för SFQ:s arbete under
2015 och är även ett uttryck för förbundets visioner och långsiktiga mål. För
förbundsstyrelsen utgör verksamhetsplanen ett styrdokument för det kommande
verksamhetsåret. För verksamhetsåret 2015 föreslås fortsatt arbete på den utåtriktade
fokusfrågan Avslöja heteronormen!, stöd till lokalavdelningarna och underhållning av
organisationens grundpelare.
Arbetet med verksamhetsplanens fokusfrågor bör ses mot bakgrund av förbundets
visioner och långsiktiga mål som finns presenterade i visions- och värdegrundsdokumentet
som SFQ:s förbundsstyrelse 2012 uppdaterade i december 2012. Under år 2015 ska den
sittande förbundsstyrelsen se över dessa dokument för att göra eventuella uppdateringar
och/eller ändringar.
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Fokusfråga: Avslöja heteronormen
Under våren 2014 beviljades SFQ projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) för att genomföra Avslöja heteronormen! på riksnivå.
Forskningsprojektet drivs fram till 2014-års slut och rapporten publiceras i bokform under
början av 2015. Till projektresultatet upprättas också en handlingsplan för hur
utbildningskvalité kan förbättras genom ökad normkritik och kunskap om hbtq. Såväl bok
som handlingsplan kommer att delges landets samtliga universitet och högskolor,
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och andra aktuella myndigheter under 2015.
Avslöja heteronormen! speglar SFQ:s fokusfrågor med att synliggöra rådande
diskrimineringsaspekter i utbildningsinnehåll, studie- och arbetsmiljö vid landets universitet
och högskolor. Med projektet verkar SFQ för att ur intersektionella perspektiv synliggöra
vilka konsekvenser hetero- och cisnormativitet får i utbildningsverksamhet, inte minst för
hbtq-identifierade personer och studenter.
Under 2015 ska SFQ driva en uppföljning genom att bl.a. föreläsa om Avslöja heteronormen! för
olika instanser inom högskolepolitiken. Avsikten med projektet är att öka medvetenheten om värdet
av normkritik hos beslutsfattande organ inom utbildningssektorn. SFQ kommer även att sträva efter
att genomföra förändringar i universitet och högskoler i enlighet med Avslöja heteronormen!s
handlingsplan. På så vis hoppas SFQ långsiktigt förbättra utbildningskvaliteten vid svenska
högskolor och universitet.

Fokusfråga: Organisation
Kansli
Att ha ett fysiskt kontor som arbetsplats och mötesplats kan anses vara viktigt för
organisationens kontinuitet. Förbundsstyrelsen ska sträva efter att ha ett fysiskt kontor,
gärna nära andra studentorganisationer för att underlätta samarbetet med dessa. !
Administration
Förbundsstyrelsen ska fortsätta att bevaka ekonomiska rutiner och säkerställa en god
administration.
Under både 2013 och 2014 har arbetsbördan varit stor för förbundsstyrelsens ideella
krafter. Med hjälp av projektpengar har både ordförande och vice ordförande kunnat
arvoderas på heltid, vilket kraftigt har underlättat för förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen
bör därför se över möjligheten att arvodera förtroendevalda så att dessa kan arbeta heleller deltid med SFQ. Arvodering bör ses över för både administrativa uppgifter
(medlemshantering, mejlsystem, löpande ekonomisk redovisning e.t.c), samt för
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projektbaserat arbete.
Förbundsstyrelsen ska sträva mot att ha minst hälften av sina möten fysiska och bjuda in
personer från lokalavdelningar till dessa.
Kongressen
Kongressen är SFQ:s högsta beslutande organ och den formella möjligheten för
medlemmar att påverka verksamheten. Så många medlemmar som möjligt ska kunna
delta i kongressen och göra sin röst hörd, och samtidigt ska kongressen också vara en
mötesplats och en möjlighet till att få inspiration.
Samarbeten med externa organisationer
SFQ bör fortsätta att utveckla samarbeten med organisationer som bedöms relevanta för
den pågående, och eventuellt även framtida, verksamheten. Detta för att kunna utbyta
erfarenheter, kompetens och gemensamt bedriva påverkansarbete.
Kommunikation
Det är viktigt att SFQ:s medlemmar har möjlighet att hålla sig uppdaterade om vad som
händer i förbundet. Det är även viktigt att information om förbundet finns lättillgängligt för
den som söker det. För detta behövs välfungerande kommunikationskanaler såsom
hemsida, nyhetsbrev, Facebook och blogg. Alla dessa verktyg är bra och fungerande men
de ska kontinuerligt uppdateras och utvecklas för att passa aktuella behov. SFQ:s
kommunikationskanaler ska förutom information om förbundet även erbjuda möjlighet till
synlighet för lokalavdelningarna.
Intresserade medlemmar utanför förbundsstyrelsen kan vara välkomna med i det arbetet
vid möjlighet och intresse.
Intern normkritik
SFQs föbundsstyrelse bör, löpande genom versamhetsåret, hålla reflektioner och diskussioner om
normer i den egna föreningen levande och alltid utgå från en intersektionell analys. Exempel på
normer att ställa sig kritiska inför kan vara cisnormer och vithetsnormer. I början av
verksamhetsåret och inför planering av kongress och rekrytering av förbundsstyrelse bör sittande
förbundsstyrelse tillgodose sig med passande utbildning. Exempel på utbildningar skulle kunna vara
föreläsningar, kurser, workshops av organstaioner som Interfem, transföreningen FPES etc.
SFQ bör öka sin språkliga tillgänglighet genom att bl a översätta hemsidan till engelska.
Material
Förbundsstyrelsen ska fortsätta att uppdatera både informationsmaterial och utseende på
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det visuella materialet för Avslöja Heteronormen i enlighet med dess slutprodukt som
publiceras i början av år 2015.
Förbundsstyrelsen bör även övergripande uppdatera innehållet på hemsidan för att den
bättre ska spegla verksamheten.
Marknadsföring för medlemsrekrytering
SFQ växer i stadig takt. För att på sikt kunna komma över gränsen för att kunna få statligt
organisationsbidrag bör SFQ under varje verksamhetsår sträva efter att öka antalet
betalande medlemmar. Organistaionen får bidrag från MUCF baserat på antal aktiva
lokalavdelningar. SFQs förbundsstyrelse ska verka stöttande för befintliga och nystartade
lokalavdelningar.
Förbundsstyrelsen bör även arbeta för att starta fler lokalavdelinigar, gärna för att uppnå
en ännu bredare geografisk spridning och representation. SFQ tror att marknadsföring av
Avslöja heteronormen! kommer att uppmuntra studenter till att vilja engagera sig.
Projekt
Forskningsprojektet Avslöja heteronormen! har under 2014 drivits på riksnivå av SFQ
genom projektstöd från MUCF. Resultatet kommer ges ut i bokform under vårterminen
2015.
Fortsatt bidragsstöd för utveckling av ett fortsättningsprojekt till Avslöja heteronormen!
kommer SFQ att ansöka om. Det planeras föreläsningsverksamhet vid olika lärosäten och
inför olika beslutsfattande nivåer inom utbildningsväsendet med start i mars 2015.
Oavsett ett beviljande eller icke beviljande av bidragsstöd kommer SFQ att följa upp
Avslöja heteronormen! i den form och mån som förbundsstyrelsen resurser förmår.
Lokalavdelningar
Ett av SFQ:s syften är att samla och stödja lokalavdelningar och enskilda medlemmar.
Förbundsstyrelsen ska säkerställa en god arbetsmiljö för förbundets aktivister och erbjuda
stöd till lokalt engagemang. Samtidigt skall förbundsstyrelsen ge stöd till medlemmar som
inte kan ta del av en lokalavdelning på sitt lärosäte och uppmuntra startandet av nya
lokalavdelningar.
Förbundsstyrelsen ska eftersträva att träffa lokalavdelningarna.
Förbundsstyrelsen ska fortsätta att vara tydliga med policy kring lokalavdelningspotten och
kommunicera till lokalavdelningar hur en söker pengar från denna pott.
Förbundsstyrelsen ska stämma av medlemmarnas och lokalavdelningsaktivas behov och
vilja för fortbildning och söka möjligheter att erbjuda denna.
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Förbundsstyrelsen ska, om möjligt, hålla en lokalavdelningskonferens, där syftet är att
stärka och utveckla den lokala verksamheten samt knyta kontakter lokalavdelningar
emellan och mellan lokalavdelningar och förbundsstyrelsen.
Mötesplatser
För att SFQ ska kunna sprida kunskap, inspirera och aktivera studenter behöver vi möta
dem, synas och finnas där de är: i högskole- och universitetsmiljön. Exempel på platser är
SFQ:s lokalavdelningar på olika lärosäten, vilka är samlingsplatser för kunskap och
inspiration. Exempel på övriga, och kanske lika värdefulla platser, är Pridefestivaler. Vilka
är en viktig arena för att hitta nya personer som är intresserade av att bli aktiva inom
förbundet.
På de lärosäten där det finns en lokalavdelning är det dennas ansvar att vara mötesplats,
med hjälp av förbundsstyrelsen vid behov. Lärosäten som saknar lokalavdelning är
förbundsstyrelsens ansvar.
SFQ ska i samarbete mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelningsaktiva finnas
representerade på Pridefestivaler under året, och förbundsstyrelsen ska stödja
lokalavdelningar som vill representera normkritiska frågor generellt.
Internationellt
Under 2015 behåller SFQ sitt medlemskap i ANSO (Association of Nordic and Pol/Balt
LGBTQ Student Organizations) och IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Queer Youth and Student Organization).
SFQ ska när det är möjligt skicka representanter på adekvata internationella konferenser
och möten. Framför allt till de som organiseras av ovanstående organisationer.

Verksamhetsberättelse 2015
Här redogörs för verksamhetsåret 2015 i anknytning till den antagna verksamhetsplanen för året.

SFQ:s organisation 2015
Förbundsstyrelsen 2015
Förbundsordförande
Catalina Fuentes Araya (C.F.A) 1/1-10/6
Stina Strömberg Lundin (S.L) 11/6-31/12
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Vice förbundsordförande
Stina Strömberg Lundin 1/1-10/6
Moa Björnemalm (M.B) 11/6-31/12
Förbundskassör
Daniel Dannfors (D.D)
Förbundssekreterare
Sabina Hedbäck (S.H)
Förbundsstyrelseledamöter
Moa Björnemalm 1/1-10/6
Matilda Nilsson (M.N) 1/1-29/8 (avgick)
Elias Olsson (E.O)
Khalid Rashid (K.R)
Rebecca Rees (R.R)
Förbundsstyrelsemöten 2015
Möte nr.
1
2
3
4
5
6
7

Datum
1/2
7-8/3
11/6
12/7
27/7
20/9
25/10

Presidiemöten
1
17/7
2
29/9

Plats
Vilsta sporthotell, Eskilstuna
Uppsala
Göteborgs universitet
Telefon
Studentpalatset, Stockholm
Telefon
Telefon
Uppsala
Stockholms universitet

Övriga möten
Arbetsgrupperna redovisas inte. Detta arbete har skett främst genom kontinuerlig kommunikation
genom mail och telefon.
Datum
3/6

Möte
med revisorer ang. Ordförandes frånvaro

Plats
Organic Green, Stockholm

Förtroendevalda
Valberedning
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Emilia Wikström Melin (sammankallande)
Noa Elstad
Auktoriserad revisor
Tomas Berg (Focus revision AB)
Medlemmar
2015-12-31 fanns 144 betalande medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav 120 var
bidragsgivande. Föredraget kön registrerades inte.
2014-12-31 fanns 122 betalande medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav 109 var
bidragsgivande. Föredraget kön registrerades inte.
2013-12-31 fanns 192 betalande medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav 158 var
bidragsgivande. Föredraget kön registrerades inte.
2012-12-31 fanns 171 betalande medlemmar i SFQ:s rmedlemsregister varav:
Kvinnor: 103, Män: 47, Annat: 21
2011-12-31 fanns 74 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav:
Kvinnor: 56, Män: 17, Annat: 1
2010-12-31 fanns 219 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav:
Kvinnor: 127, Män: 69, Annat: 23
2009-12-31 fanns 599 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav:
Kvinnor: 383, Män: 172, Annat: 33
2008-12-31 fanns 599 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav:
Kvinnor: 415, Män: 176, Annat: 8
Lokalavdelningar
Ur SFQ:s förbundsstadga, senast uppdaterad av SFQ:s förbundskongress den 16-17 november
2013:
§ 3 En lokalavdelning ska bestå av minst fem betalande medlemmar, alla medlemmar oavsett ålder
anses dock som likvärdiga medlemmar. En lokalavdelning och dess medlemmar ska vara
registrerade hos förbundet och ha antagit stadgar baserade på förbundets stadgar. En
lokalavdelning ska vidare vara verksam och lokalavdelningens medlemmar ska besluta om
lokalavdelningens verksamhet och ekonomi vid ett lokalavdelningsårsmöte.

Lokalavdelningar som uppfyller förbundsstadgans beskrivning av vilken som är en lokalavdelning
i SFQ, vid 2015-12-31. Antalet betalande medlemmar i parantes.
Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ
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SFQ Göteborg (12)
SFQ Örebro (5)
RainbowS (17)
Queerolinska (13)
GayTek (10)
SFQ Umeå (8)
SFQ Uppsala (60)

GU och Chalmers
Örebro universitet
Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. tekniska högskolan
Umeå universitet
Uppsala universitet

Västra Götalands län
Örebro län
Stockholms län
Stockholms län
Stockholms län
Västerbottens län
Uppsala län

Kansli, ekonomi och administration
Under 2015 har SFQ fortsatt förvara allt material i det förvaringsutrymme som inhyrdes hos
Shurgard under 2014. Styrelsen fortsatte även att använda sig av den postbox som införskaffats i
Uppsala då kassören befann sig i denna stad. Avsaknaden av kansli har gjort att sekretare och
ordförande har haft organisationens skrivare i sina hem, då dessa anses vara dem som är I störst
behov av att skriva ut föreningens dokument. Detta försvårar dock det administrativa arbetet då
möjligheterna att hålla alla dokument samlade på ett ställe minskar. Förbundsstyrelsen beslutade
därför att ge nästa styrelse i uppdrag att införskaffa ett kontor.
Majoriteten av styrelsens möten har varit fysiska, något som tar mycket resurser i anspråk vad gäller
ekonomi och tid men som ofta upplevs som mer givande än per telefon eller skype. Mötena som
hölls fysiskt var till största delen under första halvan av verksamhetsåret. Under andra halvan hölls
större delen av mötena genom tjänsten conference call (08-124 107 04). Tjänsten är gratis upp till
ett visst antal deltagare. Personerna som ska mötas kommer i förhand överrens om en tid och en
gemensam kod för mötet. Denna tjänst upplevdes som lättare än skype. Detta är dock endast
praktiskt för möten som är kortare än 3 timmar.
Av årets organisationsbidrag lämnades 32 139.11 kr outnyttjade. Dessa kommer med all säkerhet
krävas tillbaka av MUCF. Pengarna hade kunnat användas till marknadsföring av organisationen
eller för att öka styrelsemedlemmarnas arvoden.
Medlemssystem
I medlemssystemet Membit kan varje lokalavdelning gå in och själva ta ut listor på sina
medlemmar. Medlemmarna kan också logga in på sin egen sida och förnya medlemsskap varje år.
Dock verkar systemet, som använts sedan 2014, ha vissa svårigheter med att nå ut till medlemmar
med påminnelser. Då medlemsansvarig begär att systemet ska skicka ut påminnelser nås inte alla
medlemmar. Detta vet vi bland annat genom att styrelseledamot (E.O), som varit medlem sedan
2014 och haft samma mailadress hela tiden, inte får någon påminnelse.

Mötesplatser och lokalt engagemang
Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ
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Mötesplatser
Datum
23/5
28/6-5/7
8/6-14/6
29/7-2/8
8-9/8
1-6/9
18-19/9
10-11/10
14/11

Arrangemang
Lundapride
Almedalsveckan
West pride
Sthlm pride
Malmö pride
Lnkpn regnbågsvecka
Umeå pride
LA-konferens
Gotland pride

Representant
(M.B)(E.O)
(S.L)(M.N)(M.B)
(M.B)(E.O)(M.N)(S.L)
(E.O)(M.B)(M.N)(S.L)(D.D)(S.H)
(E.O)(M.N)
(S.L)
(E.O)
(S.L)(D.D)(M.B)(E.O)
(E.O)

Rapporter
Rapport från Lundapride
Rapport från West pride
Rapport Sthlm pride 15EO
Rapport Malmö pride 15EO
Rapport Umeå pride 15 EO

Lokalavdelningskonferens
Förbundsstyrelsen 2015 hade kontakt med lokalavdelningar via mail och Facebook, samt mötte
några av dem i samband med prider. Den 10-11 oktober arrangerade förbundsstyrelsen en
lokalavdelningskonferens i Uppsala. Från förbundsstyrelsen ansvarade Stina Lundin (S.L.) och
Daniel Dannfors (D.D.) över arrangemanget, programpunkter och bokningar. Moa Björnemalm
(M.B.) deltog som företrädare för Spektrum KTH och Elias Olsson (E.O.) för SFQ Göteborg. En
person närvarade från SFQ Uppsala, och en från SFQ Umeå. Det deltog en representant som vill
starta lokalavdelning i Malmö, och en som vill starta vid Linnéuniversitetet campus Kalmar.
West pride
Under West Pride deltog förbundsstyrelsen i arrangemanget tillsammans med SFQ Göteborg. Vid
Stockholm pride delades det ut information om de tre lokalavdelningarnas kommande aktiviteter
under höstterminen. Föreäsningen om Avslöja heteronormen! Som hölls av Stina och Elias var en
stor framgång med många deltagare och det även lyckades nå till en person som skulle sitta i GU:s
jämställdhetsråd samt personer från studentkåren som var intresserade av att ta del av materialet
och ta med det i sitt arbete.
Linköpings regnbågsvecka
Stina Lundin (S.L.) deltog vid Linköpings regnbågsvecka och föreläste tillsammans med Elise
Strömberg Lundin om rapporten, inbjudna av genusvetenskapliga institutionen vid Linköpings
universitet. Till föreläsningen kom 45 personer, både studenter och lärare.
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Almedalsveckan
Förbundsordförande Stina Lundin (S.L.) deltog i politikerveckan i Almedalen och föreläste om
Avslöjaprojektet tillsammans med Avslöjas medarbetare Elise Strömberg Lundin. Det kom ca 50
personer till föreläsningen och Avslöjarapporten delades ut. Bl.a. närvarade representanter från
RFSL utbildning och SFS (Sveriges Förenade Studentkårer).
Förbundsstyrelsens Moa Björnemalm och Matilda Hallgren deltog vid politikerveckan och delade
ut flyers om projektet ”Examensbevis i fokus”.
Stockholm pride
SFQ fanns representerade i pride park under hela veckan samt höll en föreläsning om Avslöja
heteronormen! i pride house. I tältet i pride park höll vi flera målarworkshops vilka var uppskattade
och en workshop om cisnormen inom högre utbildning. Denna utgick ifrån information om
projektet Examensbevis i fokus och gick vidare till att diskutera hur normerna ser ut som begränsar
ickebinära personer samt hur vi skulle vilja att det ser ut istället. Vi träffade också en representant
från familjejuristerna och fick 21 nya medlemmar.
Under veckan höll vi även i en bi-brunch med vegansk mat, denna hölls utanför pride park för att
vara tillgänglig för personer som inte har råd att gå in i parken.
Kontakter med externa organisationer
Datum
22/9
15/10

Evenemang
Representant
Projektledarträff
(E.O)
UHR breddad rekryt. (E.O)

Rapport
Rapport MUCF 15
UHR Breddad rekrytering

Internationellt
Under 2015 har SFQ behållt sitt medlemskap i ANSO (Association of Nordic and Pol/Balt
LGBTQ Student Organizations) och IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Queer Youth and Student Organization).

Kommunikation och media
Nyhetsbrevet
1
1/2
2
2/3
3
16/5
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26/7

Webbsidan
SFQ fortsatte att använda webadressen hbtqstudenterna.se. Hemsidan användes i första hand för att
publicera nyheter om projekten Avslöja heteronormen! och Examensbevis i fokus.

SFQ i media
Datum
Mediakanal
Ämne
27/10
Ergo UU
Examensbevis i fokus
http://ergo.nu/nyheter/20151027-l%C3%A4ttare-f%C3%B6r-transpersoner-att-f%C3%A5-nyttexamensbevis
14/12
SR P3 Nyheter
Examensbevis i fokus
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6323866
14/12
QX
Examensbevis i fokus
http://www.qx.se/samhalle/30154/fler-universitet-ger-nytt-examensbevis-efter-andrat-juridiskt-kon
14/12
Nordfront.se
Examensbevis i fokus
https://www.nordfront.se/studenter-som-bytt-kon-ska-fa-nytt-examensbevis.smr
Marknadsföring
Under verksamhetsåret införskaffades material i form av pamfletter i samband med projektet
Examensbevis i fokus. Detta delades ut i samband med föreläsningar på de prider vi besökte. Inför
Stockholm pride designades även en ny rollup för organisationen.

Kongress
Den 21 – 22 november 2015 hölls SFQ:s kongress på Studentpalatset i Stockholm. På fredagen den
20 november samlades flertalet kongressdeltagare på Café Dox i gamla stan för en genomgång av
kongresshelgen, mat och socialiserande. Under lördagen höll vice ordförande Moa Björnemalm en
kort kongresskola, varpå mötet öppnades. Både lördagen och söndagen ägnades åt mötet, med
regelbunda matpauser. Valberedningen representerades av Naomi Hertzberg som gästade
kongressen under söndagen.
De lokalavdelningar med rösträtt som närvarade var, utifrån lokalavdelningarna valda
representanter, RainbowS, SFQ Göteborg, KTH Spectrum, SFQ Örebro, SFQ Umeå och SFQ
Uppsala. Queerolinska var inte närvarande.
Under kongressen valdes en ny förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2016, verksamhetsplanen och
budgetet för 2016 fastställdes och flertalet stadgar ändrades.

Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ
Box 15053
S-750 15 Uppsala

www.hbtqstuenterna.se
info@hbtqstudenterna.se

Mobil: 0738-31 00 00
Org.nr: 802409-5740

15
Justeras:
________________________________________________________________________________________________________________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Mötespresidium
Kongressordförande för hela helgen var Anna Wallgren, ordförande för SSCO. Kongressekreterare
för hela helgen var Veronica Sällemark, vice ordförande för SSCO.
Ny styrelse för verksamhetsåret 2016
Förbundsordförande: Stina Odlingson
Vice förbundsordförande: Moa Björnemalm
Förbundskassör: Sanna Johansson
Förbundssekreterare: Erin Gäddnäs
Förbundsstyrelseledamöter: Elias Olsson, Magnus Lander, Renée Rattama, Jennie Sporre, Rachel
McDonald och Fahria Kabir.
Verksamhetsrevisorer: Amanda Storm Wikström (sammankallande) och Kahlid Rashid
Ekonomisk revisor: Tomas Berg (Focus Revision AB)
Valberedning: Daniel Dannfors (sammankallande), Stina Strömberg Lundin, Elise Strömberg
Lundin, Sara Törnqvist och Kawin Tiansuwan.
Stadgeändringar
§ 3 avséende lokalavdelningarnas organisation.
§ 4 avséende SFQs syfte.
§ 7 avséende uteslutning av lokalavdelning.
§ 9 avséende en lokalavdelnings utträde.
§ 10 avséende upphörande av lokalavdelning.
§ 14 avséende lokalavdelnings rösträtt vid kongressen.
§ 20 avséende förbundsstyrelsens sammansättning.
§ 27 avséende presidiets sammansättning.

Projekt
Avslöja heteronormen!
Rapporten Avslöja heteronormen! Färdigställdes i februari och publicerades i maj. Rapporten
trycktes upp i ca 350 exemplar, och utökades sedan med 300 till. Rapporten skickades i tryckt
upplaga till samtliga universitet- och högskolors likabehandlingsråd, studentkårerna, SFQ:s
lokalavdelningar, SFS, SSCO, RFSL, RFSL-ungdom, Transföreningen FPES, Interfem, Centrum
för genusforskning, utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för högre utbildning och
forskning Helene Hellmark Knutsson, m.fl. Boken publicerades i Google Books som bl.a. skickades
till RFSL:s samtliga lokalavdelningar.
Stina Lundin och Elise Strömberg Lundin fick en debattartikel om projektet publicerad i Lunds fria,
se http://www.skanesfria.se/artikel/118116.
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SFQ föreläste om projektrapporten vid Uppsala universitets likavillkors dag i mars, West pride i
juni, Politikerveckan i Almedalen i juli, Stockholm pride i juli, Malmö pride i augusti, Örebro pride
i september, Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor i Sverige i Uppsala i
september samt Gotland pride i november. Stina Lundin och Elise Strömberg Lundin höll även en
workshop för resten av förbundsstyrelsen om hur projektet genomförts och dess resultat.
Projektet väckte uppseende. Rapporten innehåller en handlingsplan och SFQ ser vikten av att i
framtiden undersöka huruvida lärosäten fann stöd i den i sin verksamhet.

Examensbevis i fokus
I maj beviljades SFQ ett projektbidrag á 300.000 kr från projektpotten “Mot rasism och intolerans”
för att driva projektet Examensbevis i fokus. Projektledare var ledamot Elias Olsson med ordförande
Stina Lundin och medlem tillika aktivist Elise Strömberg Lundin som projektutvecklare.
Projektetbudgeten var beräknad till 5 månader. Under projektets gång hölls tät kontakt med landets
48 lärosäten samt Transföreningen FPES.
Projektet syftade till att motverka diskriminering av transpersoner inom högre utbildning. Genom
att undersöka vilka möjligheter, attityder och rutiner Sveriges olika lärosäten hade för trans- och
intersexuella personer som efter avlagd examen ändrat sin juridiska könstillhörighet, skulle
projektet samla information om hur den processen går till och genom en handbok sprida kunskapen
till flera lärosäten.
Projektet annonserades på olika sociala medier genom föreningarna SFQ och FPES. Information
spreds också genom flygblad på olika prider och i samband med föreläsningar om det tidigare
projektet Avslöja heteronormen!. I projektets slutskede rapporterade också olika medier såsom
Uppsala studenttidning Ergo och Sveriges radio P3 om arbetet och resultatet.
Projektet avslutades officiellt den 31 oktober, enligt beräknad budget och projektplan. Handboken
trycktes upp i 340 exemplar och distribuerades till de 48 lärosätenas examensavdelningar,
Transföreningen FPES, studentkårer, RFSL, RFSL Ungdom, DO och högskoleminister Helene
Hellmark Knutsson. Handboken finns i digital form på:
http://hbtqstudenterna.se/wordpress/wp-content/uploads/Copyright-SFQ-Examen-i-r%C3%A4ttpersonnummer.pdf
I organisationens dropbox finns också en projektrapport vid namn Projektrapport Examensbevis i
fokus.
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