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Det du håller i din hand är Sveriges förenade HBTQ-studenters (SFQ)
verksamhetsberättelse för 2016. Den börjar med verksamhetsplanen som antogs på
förbundskongressen i Stockholm den 20-22 november 2015. Efter verksamhetsplanen
följer redovisning för 2016 års verksamhet.
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Verksamhetsplan 2016
Inledning

Sveriges

förenade

HBTQ-studenter

(SFQ)

är

riksförbundet

för

normkritik

och

hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och
högskolor. SFQ arbetar för att stärka utbildningskvaliteten i högre utbildning bland annat
genom

att

med

normkritik

och

hbtq-perspektiv

belysa

hur

studiemiljö

och

utbildningsinnehåll påverkas av hetero- och cisnormativitet. Förbundet verkar för att alla
studenter oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning skall ha samma
rättigheter och möjligheter inom högre utbildning. SFQ kan även vara en trygg plats för de
som söker ett sammanhang utanför dessa normer.

SFQ verkar för att förbättra studiesituationen i högskolan, för personen och för
studiemiljön. Vetskap om eller rädsla för hetero-/cisnormativa utbildningsplatser med
trånga normsystem kan avskräcka studenter från att välja en viss utbildning, eller från att
bli studenter över huvud taget. Men cis- och heteronormer slår inte enbart mot
hbtq-personer; de gör också att studenter inte får tillräckliga kunskaper och färdigheter att
bemöta verkligheten och mångfalden av människor i den. Normerna ger utrymme för
normkritiskt tänkande litet, vilket påverkar utbildningskvaliteten. Då undersökningar från
arbetslivet visar att flertalet yrkesgrupper anser sig sakna tillräcklig kompetens för att
bemöta hbtq-personer likvärdigt arbetar SFQ för att lärosäten för högre utbildning ska
ifrågasätta hetero- och cisnormativitet i sin verksamhet för att öka kvalitet på utbildningen
och rikta fokus till en inkluderande högskola.
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Bakgrund till verksamhetsplanen 2016

Från verksamhetsåret 2014 har SFQ:s ekonomi stärkts genom organisationsbidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Utöver organisationsbidraget
har projektet Avslöja heteronormen! drivits genom projektbidraget ”Mot rasism och
intolerans” med 385 000 kr. från MUCF år 2014. Projektet Examensbevis i fokus drevs
under 2015, finansierat genom projektbidrag om 300 000 kr, även det från MUCF.

Verksamhetsplanen fungerar vägledande och inspirerande inför SFQ:s kommande arbete
under 2016 och är ett uttryck för förbundets visioner och långsiktiga mål som är aktuella
för verksamhetsåret. För förbundsstyrelsen utgör verksamhetsplanen ett styrdokument för
det kommande arbetet i organisationen. För verksamhetsåret 2016 föreslås fortsatt arbete
med att förankra det påverkansarbete som SFQ arbetat med genom ovanstående projekt
under 2014-2015 hos lokalavdelningarna. Ett stort fokus är att verka för att utöka antalet
lokalavdelningar så att fler studenter har en trygg plats så som SFQ kan erbjuda för
personen att vända sig till.

Fokusfråga: Påverkansarbete och en inkluderande högskola

Rapporten Avslöja heteronormen! släpptes i maj 2015 och har ett omfång på 140 sidor där
beskrivningar

av

normer och dess verkan varvas med analys av lärosätens

likabehandlingsplaner och studenters egna berättelser. Under 2015 trycktes rapporten upp
i 713 exemplar vilka har delats ut vid prider, avslöjaföreläsningar samt skickats till
universitets och högskolors likabehandlingsråd/motsvarande, studentkårer, DO, MUCF,
minister för högre utbildning och forskning, utbildningsministern, genusvetenskapliga
institutioner, RFSL, Transföreningen FPES m.fl. Handboken från projektet Examensbevis i
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fokus har distribuerats till samtliga lärosätens examensenheter i fler exemplar samt till
studentkårer och berörda intresseorganisationer.

Under 2016 ska SFQ satsa på att ta vid där resultaten från ovanstående projekt slutade
och sträva efter att ytterligare påverka lärosäten och utöka deras kunskaper om normkritik
och hbtq. Den 10-11 oktober 2015 anordnade SFQ en lokalavdelningskonferens och
visionen under 2016 är att fortsätta med detta arrangemang. Under 2016 satsar SFQ på
erfarenhetsutbyten mellan befintliga lokalavdelningar samt att vara behjälplig vid
uppstartande av nya avdelningar för att skapa fler platser för studenter som inte anknyter
till normerna.

I

avslöjarapporten

framgår

att

studenter

pga

cis-

och heteronormer dagligen

marginaliseras och får utså kränkningar som handlar om bland annat sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck. Det framkommer att lärosätenas likabehandlingsdokument
inte säkerställer en trygg plats för studenten. Det berättas också hur studenter valt att inte
studera

vidare

inom

akademin

pga

utsatthet

och

kränkningar.

SFQ

tror

att

lokalavdelningarnas stöd till personer som blivit diskriminerade och utsatts för sådana
kränkningar kan vara betydande för personens fortsatta studier och mående. Under
verksamhetsåret 2016 ska SFQ fortsätta utbilda högskoleaktörer genom den kunskap som
finns inom förbundet, samt bidra till lokalavdelningars fortsatta arbete för att enskilda
studenter ska kunna få tillfälle för stöd från andra när den blivit utsatt för negativ
särbehandling vid sin studieplats.

Fokusfråga: Organisation

Kansli
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Att ha ett fysiskt kontor som arbetsplats och mötesplats kan anses vara viktigt för
organisationens kontinuitet. Förbundsstyrelsen ska sträva efter att etablera ett fysiskt
kontor, gärna nära andra studentorganisationer för att underlätta samarbetet med dessa.

Administration
Förbundsstyrelsen ska bevaka ekonomiska rutiner och säkerställa en god administration.
Förbundsstyrelsen ska om möjligt anlita (t ex arvodera) stöd för att ta hand om
administration så
som medlemshantering, mejlsystem, löpande ekonomiskt arbete mm.

Lokalavdelningarna ska utbildas i hur medlemssystemet fungerar, och hur en får ut
information om de egna medlemmarna.

Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen ska under 2016 se över möjligheten att arvodera uppdrag så att det ska
ges en rimlig möjlighet att utföra det arbete som uppgiften kräver.

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
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SFQ bör fortsätta att utveckla samarbeten med organisationer som har liknande
fokusområden för att kunna utbyta erfarenheter, kompetens och gemensamt driva
påverkansarbete. Det viktigaste fokuset bör här ligga på organisationer som verkar inom
högre utbildning för att öka SFQ:s påverkansmöjligheter.

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 Twitter. Alla dessa verktyg är bra och fungerande och
ska uppdateras kontinuerligt och utvecklas för att passa aktuella behov. SFQ:s
kommunikationskanaler ska förutom information om förbundet även erbjuda möjlighet till
synlighet för lokalavdelningarna. Majoriteten av all information och kommunikation ska
vara på både svenska och engelska. Förbundstyrelsen ska aktivt söka efter resurser för att
översätta hemsidan till engelska (helst även flera språk) under 2016.

För att underlätta arbetet med SFQ:s kommunikation är förbundsstyrelsen sedan
verksamhetsåret 2015 uppdelad i en intern grupp och en extern grupp. Varje grupp har en
sammankallande som samordnar med den andra gruppen.

Intern normkritik
Förbundsstyrelsen ska ha en vaksamhet mot normer inom SFQ som begränsar och eller
fjärmar personer som ställer sig bakom förbundets syfte och värdegrund. Därför ska
förbundsstyrelsen motverka sådan ideologisk likriktning (till exempel vad gäller partipolitik,
urban kultur, matvanor eller andra subkulturella uttryck) genom att medvetandegöra
förbundets interna diskussioner och samtal.
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SFQ bör föra en diskussion om vad och vilka det är som förbundet egentligen jobbar för. I
denna process är diskussioner viktiga och förbundet måste reflektera över hur det pratas
och skrivs om arbetet och hur väl detta stämmer överens med SFQ:s syfte och
värdegrund.

Material
Förbundsstyrelsen ska uppdatera informationsmaterial om SFQ och om hur en kan vara
aktiv i förbundet, vilket kan användas av SFQ:s lokalavdelningar i olika sammanhang.
Under 2016 ska förbundet om möjligt satsa på inköp av material att dela ut vid priderna,
t.ex. tygkassar, pennor etc., affischer att sätta upp vid högskolorna samt visitkort till
förbundsstyrelsen.

SFQ bör se till att en sammanfattning av alla framtida projekt (och Avslöja heteronormen!
+ Examensbevis i fokus) finns på engelska.

Marknadsföring för medlemsrekrytering
SFQ bör uppmärksamma värdet av marknadsföring. Den här marknadsföringen ska
bedrivas med målsättningen att öka antalet betalande medlemmar som kan arbeta och
verka mer utbrett än idag. Samt få fler personer delaktiga i SFQ och lokalavdelningarnas
aktiviteter.

Projekt
Styrelsen ska se över eventuella projekt att driva under året och eventuellt söka det
projektbidrag från MUCF som utlyses i mars månad.
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Fokusfråga: Stöd till lokalt engagemang och medlemmar

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 besöka alla lokalavdelningar.

● Förbundsstyrelsen

ska

tydliggöra

policyn

kring

lokalavdelningspotten

och

kommunicera till lokalavdelningar hur en söker pengar från denna pott.

● Förbundsstyrelsen ska undersöka medlemmarnas och lokalavdelningsaktivas
behov och vilja för fortbildning och söka möjligheter att erbjuda denna.

● Förbundsstyrelsen ska arrangera en lokalavdelningskonferens under höstterminen.

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. Utöver fasta platser är
detta även festivaler, mässor och föreningsarrangemang, fysiska som nätburna. Exempel
på fasta platser är SFQ:s lokalavdelningar på olika lärosäten, vilka är samlingsplatser för
kunskap och inspiration. Exempel på tillfälliga är Pridefestivaler, vilka är en viktig
mötesplats för kontaktskapande och synlighet.
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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 förbundet vid andra lokala arrangemang, både
sådana som specifikt uppmärksammar hbtq-frågor eller högskolan och sådana som kan
vara intressanta för SFQ av andra skäl.

SFQ ska se över huruvida en programpunkt vid politikerveckan i Almedalen är aktuell för
verksamhetsåret.

Internationellt
Under 2016 behåller SFQ sitt medlemskap i IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Queer Youth and Student Organization) och eftersträvar att utveckla
samarbetet med de andra medlemsorganisationerna.

SFQ ska när det är möjligt skicka representanter på adekvata internationella konferenser
och möten. Framför allt de som organiseras av ovanstående organisationer.
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Verksamhetsberättelse 2016
Här redogörs för verksamhetsåret 2016 i anknytning till den antagna verksamhetsplanen
för året.

Året för styrelsen blev turbulent på grund av flera avgångar, varav ordföranden var en,
samt långvariga sjukskrivningar. Detta gick bland annat ut över den interna och externa
arbetsgruppen vilket fick till följd att vissa delar av verksamhetsplanen inte kunde
uppfyllas. Delar som inte utförts är att skriva sammanfattningar av tidigare projekt på
engelska samt att översätta hemsidan till engelska. Arbetet med att utveckla ett system för
att stötta studenter som diskriminerats eller kränkts har inte påbörjats. Att utbilda
lokalavdelningar i att använda Membit utfördes sporadiskt. Även utskick av nyhetsbrevet
påverkades.

SFQ:s organisation 2016
Förbundsstyrelsen 2016

Förbundsordförande
Stina Odlingson (S.O) 1/1-22/3 (avgick)
Elias Olsson (E.O) 10/6-31/12

Vice förbundsordförande
Moa Björnemalm (M.B)
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Förbundskassör
Sanna Johansson (S.J)

Förbundssekreterare
Erin Gäddnäs (E.G)

Förbundsstyrelseledamöter
Rachel McDonald (R.M)
Kabir (K)
Sam Lundberg (S.L)
Elias Olsson (E.O) 1/1-9/6
René Raattamaa (R.R) 1/1-8/3 (avgick)
Magnus Lander (M.L) 1/1-8/5 (avgick)
Jennie Sporre (J.S) 1/1-8/5 (avgick)

Förbundsstyrelsemöten 2016

Möte nr.

Datum

Plats

1

30/1-31/1

Vilsta sporthotell, Eskilstuna

2

27/2

Conference call

3

12/3-13/3

KTH, Stockholm

4

8/5

Conference call

5

4/6

Conference call

6

10/6

Pedagogen, Göteborg

7

29/6

Conference call

8

31/7

Upplands Väsby

9

11/9

Conference call

10

7/10

Conference call
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11

23/10

Conference call

12

19/12

Conference call

Presidiemöten

2

13/2

Conference call

Övriga möten hölls mellan presidiemedlemmar vid behov och utan fastslagen
mötesordning, mestadels mellan ordförande och kassör eller ordförande och sekreterare.
Detta p.g.a. frånvarande vice ordförande samt omorganisation efter första ordförandens
avgång. Dessa möten handlade om administrativa åtgärder och ledde inte till beslut som
behövde godkännas av resten av förbundsstyrelsen.

Övriga möten

Arbetsgrupperna redovisas inte. Detta arbete har skett främst genom kontinuerlig
kommunikation genom email och telefon inför event såsom pridefestivaler, konferenser
och liknande. På grund av avhopp har dessa grupper sett olika ut under året.

Förtroendevalda

Valberedning
Daniel Dannström (sammankallande)
Stina Lundin
Elise Strömberg Lundin
Kawin Tiansuwan
Sara Törnqvist
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Auktoriserad revisor
Tomas Berg (Focus revision AB)

Medlemmar

2016-12-31 fanns 161 betalande medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav 117 var
bidragsgivande.

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
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Lokalavdelningar

Ur SFQ:s förbundsstadga, senast uppdaterad av SFQ:s förbundskongress den 21-22
november 2015:
§ 3 En lokalavdelning ska bestå av minst fem betalande medlemmar. Alla medlemmar är
likvärdiga varandra. En lokalavdelning ska vara registrerad hos riksförbundet SFQ och
redovisa antagna stadgar för förbundet. En lokalavdelnings medlemmar ska besluta om
lokalavdelningens

verksamhet

och

ekonomi

vid

ett

lokalavdelningsårsmöte.

Lokalavdelningarna beslutar själva om sin organiseringsform. Varje lokalavdelning ska ha
en

lokalavdelningsansvarig

förbundsstyrelsen.

med

ansvar

Lokalavdelningens

för

medlemsregister

verksamhet

rapporteras

och
till

kontakt

förbundet

med
i

en

verksamhetsredovisning årligen.

Lokalavdelningar som uppfyller förbundsstadgans beskrivning av vilken som är en
lokalavdelning i SFQ, vid 2016-12-31. Antalet betalande medlemmar i parantes.

SFQ Göteborg (12)

GU och Chalmers

Västra Götalands län (vilande)

SFQ Örebro (4)

Örebro universitet

Örebro län (vilande)

Rainbows (27)

Stockholms universitet

Stockholms län

Queerolinska (14)

Karolinska institutet

Stockholms län

Speqtrum KTH (9)

Kungl. tekniska högskolan

Stockholms län (f.d. GayTek)

Spectrum (35)

Umeå universitet

Västerbottens län (f.d. SFQ Umeå)

SFQ Uppsala (20)

Uppsala universitet

Uppsala län

SFQ Södertörn

Södertörns högskola

Stockholms län

LGBTQ students

Malmö högskola

Skåne län

Då SFQ Örebros medlemsantal endast uppgick till 4 stycken räknas denna inte som
lokalavdelning enligt förbundets stadgar. På grund av ett förbiséende fastställdes SFQ
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Örebro ändå som lokalavdelning under kongressen den 19-20 November 2016. Vid
bidragsansökan 2017 kommer denna lokalavdelning inte att räknas med och de 4
medlemmarna räknas inte heller med som bidragsgivande i denna årsrapport.

SFQ Södertörn samt LGBTQ students Malmö antogs som lokalavdelningar under
kongressen.

Då

de

är

nya

för

organisationens medlemsregister fanns dessa

lokalavdelningar inte i systemet och har därför inga medlemmar registrerade.

Kansli, ekonomi och administration
Under halva 2016 har SFQ fortsatt förvara allt material i det förvaringsutrymme som
hyrdes av Shurgard under 2014. Efter beslut om att hyra in sig på Openlabs
kontors/möteslokaler på KTH gjordes en överrenskommelse med Speqtrum KTH om att
förvara material i deras utrymme på skolan. Styrelsen inskaffade också en postbox i
Stockholm då kassören befann sig i denna stad. På grund av att Openlab är en öppen
kontorslösning med tillgång till skrivare och andra nödvändigheter fortsatte ordförande och
sekreterare att ha förbundets skrivare i sina hem. Ett av syftena med att införskaffa ett
kontor var att kunna hålla förbundets dokument samlade på ett ställe. Detta syfte
uppfylldes alltså inte genom den valda kontorslösningen.

Majoriteten av styrelsens möten har förts över telefon, något som möjliggör att
styrelsemedlemmar bor på långa avstånd och spridda över landet. Dessa möten upplevs
ofta som inte lika givande som fysiska möten men möjliggör att styrelsemedlemmar kan bo
spridda över landet och på långa avstånd ifrån varandra. Mötena hölls 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. Det är dock ansträngande att
Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ
Box 648
101 31 Stockholm
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hålla möten på detta vis och för att undvika utmattning behöver de ha en mycket tydlig
agenda, vara väl förberedda och hållas i högst 1 timme och 30 minuter.

Av årets organisationsbidrag utnyttjades hela summan samt även en del av
organisationens innestående kapital. Den ökade användningen av kapital beror bland
annat på större fokus på marknadsföring av organisationen samt ökat arvode till
styrelsemedlemmar. På grund av avgångar har budgeten omarbetats flertalet gånger.

Medlemssystem

Sedan 2014 har SFQ använt medlemssystemet Membit. I systemet kan varje
lokalavdelning gå in och själva ta ut listor på sina medlemmar. Dock är det många
avdelningar som inte är medvetna om detta. Kommunikationen mellan förbundet och
lokalavdelningarna behöver stärkas gällande denna fråga.

Även förbundets medlemmar kan logga in på sin egen sida och förnya medlemskap varje
år. Systemet skickar också ut betalningspåminnelser till medlemmarna vid förfrågan om att
göra så. Dock verkar systemet ha vissa svårigheter med att nå ut till alla medlemmar.
Bland annat verkar detta bero på att systemet enbart använder sig av postutskick trots att
medlemmarnas mailadresser finns angivna. Detta är en fråga att ta vidare under 2017.

Mötesplatser och lokalt engagemang
Mötesplatser

Datum

Arrangemang
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1/4

Möte SFQ Gbg

(E.O)

9/2

Möte SFQ Örebro

(E.G)

23/4-24/4

LA-konferens, Malmö

(S.L) (M.B.)

10/6-11/6

West pride

(E.O)(R.M)(K)

4/7-8/7

Almedalsveckan

(E.O)(M.B)

26/7-30/7

Stockholm pride

(E.O)(S.L)(R.M)(K)(S.J)

6/8-7/8

Malmö pride

(K)

27/8

Jönköping pride

(E.O)

26/9

Mångfaldsdag, HS Dalarna

(E.O)

29/09

Umeå pride

(K)

5-6/11

LA-konferens, Sthlm

(R.M)(E.G)(S.J)(K.)(E.O)

10/12

Queersittning, Umeå universitet

(R.M)(K)

Lokalavdelningskonferenser

Under 2016 genomfördes två lokalavdelningskonferenser. Den första hölls i Malmö
högskolas kårhus i samarbete med medlemmar i LGBTQ-students Malmö. Fokus under
denna konferens låg på hur de olika avdelningarna fungerar, vilka aktiviteter de har och
vad de kan göra för att bli mer välkända och öka sitt medlemsantal.

Den andra konferensen hölls i Studentpalatset i Stockholm då SSCO var vänliga och
lånade ut sina lokaler till oss. Under denna konferens deltog 7 representanter från 7
lokalavdelningar. Fokus denna gång låg på att presentera medlemssystemet samt att
brainstorma kring ett LA tool-kit samt skapa ett fanzine utifrån organisationens behov.
Dessa behov sammanfattas med: 1. Ökat medlemsantal för organisationen 2. Hur
lokalavdelningar kan växa 3. Hur förbundet kan hjälpa lokalavdelningarna.
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Under utvärderingarna av de båda konferenserna framkom det att deltagarna önskade
mera tid att lära känna varandra och dela erfarenheter i en samtalsform som inte är så
uppstyrd. Även mera fysisk aktivitet önskades.

West pride
Under West Pride deltog förbundsstyrelsen i arrangemanget genom panelsamtalet Being
an international LGBTQ+student in Sweden. Där diskuterades erfarenheter av rasism,
stereotypisering, problematik kring att skaffa vänner, känslor av utanförskap och normer
inom det svenska hbtqia+ communityt. Även en föreläsning om projektet Examensbevis i
fokus hölls. Denna föreläsning utgick ifrån projektrapporten och presenterade skillnader
mellan synen på nytt examensbevis som visas från 2011 till 2015, tillvägagångssätt,
problematik och glädjeämnen.

Almedalsveckan

Förbundsordförande (E.O.) och vice ordförande (M.B) deltog i politikerveckan i Almedalen
och höll i ett panelsamtal om problematik som personer möter vi ändring av juridiskt kön. I
detta samtal deltog även Frank Berglund, ordförande i RFSL Ungdom, Alfie Martins,
ordförande i Transföreningen FPES, samt Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare för
folkbokföring, Skatteverket.

Utöver detta deltog representanterna i flera föreläsningar, samtalade med besökare från
andra student- och HBTQ organisationer, bland annat SLU:s mingel, samt intervjuades för
studentradion under två olika tillfällen.
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Stockholm pride

SFQ fanns representerade i pride park under hela veckan där vi samtalade med besökare
samt värvade medlemmar. Som förmån skaffade vi in powerbanks som gavs till dem som
blev medlemmar under veckan. (K) och (R.M) höll i ett diskussionsforum om projektet
Making Space.

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.

Det var planerat att hålla en queersittning i RFSL-huset. Denna fick dock ställas in p.g.a.
sjukdom.

Umeå Pride

Under Umeå Pride samarbetade SFQ med lokalavdelningen Spectrum Umeå och K höll
en föreläsning om projektet Making Space. Under föreläsning introducerades projektets
syfte, tema, primära idéer och teorier tänkta att användas i utförandet av projektet.

Queersittning, Umeå universitet

SFQ var med och stöttade att en queersittning arrangerades av lokalavdelningen
Spectrum Umeå 2016-12-10 på lokalen “Tryggheten” på Umeå universitet. 31 gäster fick
en trerätters vegansk middag med alkoholfria drinkar samt underhållning, inklusive bland
annat utdelning av “Nobel Priser” till hbtqia-aktivister från Umeå, Sverige, och världen.
Spectrum Umeå ansökte om 10000 kr från SFQ för att anordna detta. Spectrum Umeå
beslutade i mån av SFQ:s mening att alla betalande medlemmar av SFQ fick gratis inträde
till sittningen. Detta betydde ett 20-tal nya medlemmar för Spectrum Umeå och SFQ.
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Kontakter med externa organisationer

Datum

Evenemang

Representant

5/4

Förel. MDH, pers./stud. Avslöja

(E.O.)(S.L)

17/5

Förel. FHS, pers./stud. Likabeh.

(E.O)(S.L)

7/12

Förel. Örebro uni. kårfaddrar. Inklud.

(E.O) E.G)

16/12

DO, Verktyg för samhällsförändring

(E.O)

29/9-2/10

IGLYO AMC, Malta

(R.M)

Internationellt

Under 2016 har SFQ behållt sitt medlemskap i IGLYO (International Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organization). Under året
medverkade R.M i IGLYO:s annual members conference vilken denna gång hölls på
Malta.

Kommunikation och media
Nyhetsbrevet

1

7/10

2

26/10

Webbsida och mailsystem
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SFQ fortsatte att använda webadressen hbtqstudenterna.se. (M.L) registrerade en ny
domän - sfq.nu - vilket innebär att vi har två stycken fungerande adresser som löper
parallellt. M.L skapade också manualer för webbsidan och mailsystemet Surftown, dessa
återfinns i dropbox. Hemsidan användes i första hand för att publicera nyheter om
projektet Making space, kallelse till kongressen samt publicera årets höjdpunkter.

SFQ i media

Datum

Mediakanal

4/7

Studentradion 98,8

Ämne
HBTQ-studenters hälsa/Avslöja heteronormen

http://studentradion.com/radioprogram/studentradion-989-i-almedalen/akademisk-kvart-me
d-elias-olsson-sfq-studentradion-i-almedalen-2016-07-04/
28/9

Aspiranten

Making Space

http://aspiranten.se/making-space-gor-plats-for-ett-mangkulturellt-hbtq-samhalle/
10/10

Nationella sekretariatet för genusforskning

Making Space

http://www.genus.se/notis/sfq-soker-studenter-for-intersektionellt-projekt/

Marknadsföring

Under verksamhetsåret införskaffades material i form av pamfletter och visitkort i samband
med projektet Making Space. Detta delades ut i samband med föreläsningar på prider och
andra event som besöktes av projektledarna. I början av året införskaffades också visitkort
till alla styrelsemedlemmar. Efter S.O avgång införkaffaeds nya visitkort till nya ordförande
E.O. Styrelsen beslutade också att lägga del av budgeten till att annonsera i Studenthäftet
under vårterminen 2017.
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Projekt
Making Space

SFQ blev beviljat projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans 2016 den 13
juni 2016. SFQ får 420 000 kronor i bidrag. Bidraget ska använda under perioden 1
augusti 2016 till 30 september 2017 arbeta med att stärka den intersektionella förståelsen
av hur homofobi, transfobi och annan intolerans inom hbtq-spektrat skapas och görs i
förhållande till exempelvis rasism i Sverige. Projektet vill uppnå att den svenska
hbtq-rörelsen får en ökad representation och bredd.

Projektet ska genomföra djupintervjuer med studenter med ickesvensk bakgrund.
Intervjuerna kommer att genomföras på studenternas modersmål eller önskat språk. Den
huvudsakliga målgruppen är egna medlemmar med ickesvensk bakgrund. Projektet är
nationellt med projektledare i Umeå och intervjuer på de orter där det finns lärosäten.
Projektets resultat ska spridas genom tryckmaterial, en rapport skriven på engelska och ett
utbildningsmaterial. Materialet kommer att finnas tillgängligt online samt delas ut bland
annat till SFS och andra studentföreningar.

Kongress
Den 18 – 20 november 2016 hölls SFQ:s kongress på RFSL-huset i Stockholm. På
fredagen den 18 november samlades flertalet kongressdeltagare på Trans Film Fest för en
socialiserande. Under lördagen höll kongressordförande en kort kongresskola, varpå
mötet öppnades. Både lördagen och söndagen ägnades åt mötet, med regelbunda
matpauser. Valberedningen representerades av Daniel Dannfors som kontaktades genom
telefon under lördagen.
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De lokalavdelningar med rösträtt som närvarade var, utifrån lokalavdelningarna valda
representanter, Rainbows och Spectrum Umeå. Resterande lokalavdelningar var inte
närvarande.

Under

kongressen

valdes

en

ny

förbundsstyrelse

för

verksamhetsåret

2017,

verksamhetsplanen och budgeten för 2017 fastställdes efter noggrann genomgång och
inlämnade yrkanden. Kongressen beslutade även att ändra organisationens namn och
logotyp.

Mötespresidium

Kongressordförande för hela helgen var Veronica Sällemark, ordförande för SSCO.
Kongressekreterare för hela helgen var Robyn Turesson, f.d. sekretare och ordförande för
Eskilstuna UNF 0%.

Beslut

Ny styrelse för verksamhetsåret 2016
Förbundsordförande: Elias Olsson
Vice förbundsordförande: Kabir
Förbundskassör: Linda Hörberg
Förbundssekreterare: Rachel McDonald
Förbundsstyrelseledamöter: Amanda Storm Wikström, Charlie Rytterlund, Sam
Lundberg, Erin gäddnäs och Moa Strinnö.
Verksamhetsrevisorer: Stina Strömberg Lundin (sammankallande) och Stina Odlingson.
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Ekonomisk revisor: Tomas Berg (Focus Revision AB)
Valberedning: Då det inte fanns några kandidater att rösta på ålades det styrelsen 2017
att fyllnadsvälja vakanta platser till ett lämpligt antal i enlighet med stadgan.

Ändring av namn och logotyp

Under året uppmärksammades styrelsen på att intersex-personer var osäkra på om de var
välkomna i organisationen då det inte fanns några tecken på intersex-medvetenhet i
varken vårat namn eller evenemang. Under interna diskussioner beslutades det att detta
var något som behöver åtgärdas. Styrelsen resonerade också kring ace-spektrat och kom
fram till att organisationen behöver bli tydligare i sin inkludering av båda dessa identiteter
samt öppna möjligheterna för fler. Ett förslag som lades fram var att ändra namn till
Sveriges Förenade Queer-studenter. Genom att använda queer som paraply för alla
ickenormativa könsidentiteter och sexualiteter skulle vi få ett namn som var både
inkluderande och lätt att säga. SFQ har dock en stor del internationella studenter som
medlemmar och i många delar av världen är queer fortfarande ett nedvärderande begrepp
vilket skulle kunna motarbeta föreningens syfte. Propositionen som lades fram föreslog
därför att ändra organisationens namn till Sveriges Förenade HBTQIA+ studenter.
Propositionen godtogs.

Det yrkades också att förbundet ändrar sin logotyp för att det tydligare skulle framgå att
det är böcker i regnbågens färger.

Intern normkritik
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Förbundsstyrelsen ska ha en vaksamhet mot normer inom SFQ som begränsar och eller
fjärmar personer som ställer sig bakom förbundets syfte och värdegrund. En diskussion
som fördes under året handlade om storlek på kläder. Förbundet har tidigare tryckt upp
t-shirts att ha i representationssyfte. Ofta är det dock svårt att hitta ett brett utbud av
storlekar vilket kan fungera uteslutande/utpekande för den som inte passar in i
storleksnormen. Olika lösningar diskuterades, som att ha band eller pins med föreningens
namn och logotyp istället. Inget beslut fattades.
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