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Inledning 
Det du håller i din hand är Sveriges förenade HBTQ-studenters (SFQ) verksamhetsberättelse för 

2014. Den börjar med verksamhetsplanen 2014 som antogs på SFQ:s förbundskongress i 

Stockholm den 15-17 november 2013. Efter verksamhetsplanen följer redovisning för 2014 års 

verksamhet. 
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Verksamhetsplan 2014 
Reviderades och godkändes av SFQ:s förbundskongress den 15-17 november 2013. 

 

Verksamhetsplan 2014 
 

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 heteronormativitet. 

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 heteronormen. 

SFQ brinner för kampen att förbättra studiesituationen i högskolan. Vetskap om eller rädsla för 

heteronormativa utbildningsplatser med trånga normsystem kan avskräcka studenter från att välja 

en viss utbildning, eller från att bli studenter över huvud taget. Men heteronormen slår inte 

enbart mot hbtq-personer: heteronormen i högre utbildning gör också att studenter inte får 

tillräckliga kunskaper och färdigheter att bemöta verkligheten och mångfalden av människor i 

den. Då undersökningar från arbetslivet visar att flertalet yrkesgrupper anser sig sakna tillräcklig 

kompetens för att bemöta hbtq-personer likvärdigt menar SFQ att högre utbildningar som inte 

ifrågasätter hetero- och cisnormativitet har kvalitetsproblem. 

 

Bakgrund till verksamhetsplanen 2014 

SFQ upplevde 2012 dramatiska nedskärningar i ekonomin på grund av förändringar inom 

bidragssystemen. Förändringen tvingade fram strukturella förändringar av organisationen, vilket 

bland annat innebar att SFQ inte längre har några arvoderade styrelsemedlemmar utan drivs på 

helt ideell basis. Inför 2014 är det möjligt att den ekonomiska situationen kommer att se bättre ut. 

Verksamhetsplanen ska fungera vägledande och inspirerande för SFQ:s arbete under 2014 och är 

även ett uttryck för förbundets visioner och långsiktiga mål som de ser ut just nu. För 

förbundsstyrelsen utgör verksamhetsplanen ett styrdokument för det kommande 

verksamhetsåret. För verksamhetsåret 2014 föreslås fortsatt arbete på den utåtriktade fokusfrågan 
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Avslöja heteronormen!, stöd till lokalavdelningarna och underhållning av organisationens 

grundpelare. 

2014 är valår i Sverige. Detta är en utmärkt möjlighet att påverka, föra fram och synliggöra SFQ:s 

frågor och åsikter. Ett bra tillfälle och plats, som ligger utanför terminerna, är politikerveckan i 

Almedalen. 

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. 

 

 

Fokusfråga: Avslöja heteronormen! 

Under 2012 startades projektet Avslöja heteronormen! av SFQ:s lokalavdelning Håbeteku i 

Göteborg. Förbundsstyrelsen tog sedan detta projekt till nationell nivå med bred spridning över 

hela Sverige. Projektet finansieras av ett antal samarbetspartners inom högre utbildning, vilka är 

intresserade av att se resultat som kan förbättra utbildningsinnehåll och studenternas situation, 

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Håbeteku avslutade sin lokala kampanj i 

maj 2013 med en rapport som återkommande använts och distribuerats i SFQ:s verksamhet 

under 2013. 

Avslöja heteronormen! är ett projekt men också en fokusfråga för SFQ. Detta betyder att SFQ 

som helhet ska ta den lärdom och de resultat som projektet får fram till att belysa varför det är 

viktigt att jobba för en utbildning fri från heteronormativitet. SFQ vill synliggöra vilka 

konsekvenser heteronormativitet får för samhället och inte minst för hbtq-identifierade personer 

och studenter. Detta vill också belysa varför det är viktigt att en organisation som SFQ existerar 

och borde få mer ekonomiskt stöd till sin verksamhet. 

Under 2014 ska SFQ fortsätta arbeta med Avslöja heteronormen! Projektet har en egen 

projektplan. Materialet ska sammanställas och ligga till grund för en första rapport som sedan 

sprids och används i SFQ:s fortsatta arbete för en bättre högskola. Målet är att göra projektet 

känt på så många lärosäten som möjligt. 
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Fokusfråga: Organisation 

 

Kansli 

Att ha ett fysiskt kontor som arbetsplats och mötesplats kan anses vara viktigt för 

organisationens kontinuitet. Förbundsstyrelsen ska sträva efter att behålla 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, hyra in) stöd för att ta hand om 

administrationen (medlemshantering, mejlsystem, löpande ekonomiskt arbete mm). Detta 

eftersom arbetsbördan på förbundsstyrelsens ideella krafter varit för hög under 2013. 

 

 

Förbundsstyrelse 

Förbundstyrelsen ska under 2014 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. 
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Samarbeten med externa organisationer 

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 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. 

För att underlätta arbetet med SFQ:s kommunikation utåt och internt ska förbundsstyrelsen ha 

en arbetsgrupp för kommunikation. Intresserade medlemmar utanför förbundsstyrelsen kan vara 

välkomna med i arbetet. SFQ ska eftersträva att synas i nyhetsmedier. 

 

Intern normkritik 

Förbundsstyrelsen ska ha en vaksamhet mot normer inom SFQ som begränsar och eller fjärmar 

personer som ställer sig bakom förbundets syfte och erkänner förbundets stadgar. 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. 

SFQ bör föra en diskussion om vad och vilka det är som förbundet egentligen jobbar för. I 

denna process är diskussionen om huruvida namnet "Sveriges förenade HBTQ-studenter" 

reflekterar SFQ:s verksamhet viktig. I samband med detta bör förbundet även se över hur det 

pratar och skriver om sitt arbete och hur väl detta stämmer överens med SFQ:s syfte och 

värdegrund. 
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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. 

 

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 

Avslöja heteronormen! kommer vara SFQ:s viktigaste satsning under året, men styrelsen ska 

också se över möjligheter för att söka nya projekt som kan sprida arbetet mot en heteronormativ 

utbildning, samt säkerställa kontinuitet i organisationen. 

 

 

 

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. 
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Förbundsstyrelsen ska se över möjligheter till att söka ekonomiska bidrag för att hålla en 

lokalavdelningskonferens, där syftet är att stärka den lokala verksamheten samt knyta kontakter 

mellan lokalavdelningar 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. 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 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 

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. 

 

 

Internationellt 

Under 2014 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) 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 2014 
Här redogörs för verksamhetsåret 2014 i anknytning till den antagna verksamhetsplanen för året. 

 

SFQ:s organisation 2014 
 

Förbundsstyrelsen 2014 

Förbundsordförande: Catalina Fuentes Araya (C.F.A.) 

Vice förbundsordförande: t.o.m. maj Annika ”Antonnika” Perttula (A.P.), fr.o.m. augusti Stina 

Lundin (S.L.) 

Förbundskassör: Daniel Dannfors (D.D.) 

Förbundssekreterare: Sabina Hedbäck (S.H.) 

Förbundsstyrelseledamöter: Amanda Wikström (A.W.), Sara Törnqvist (S.T.), Corinna 

Wolfsteller (C.W.) samt Johan Fors (J.F.) t.o.m. september. 

 

Förbundsstyrelsemöten 2014 

Möte nr. Datum  Plats 
1  17-19/1           Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 
2 1-2/3            Tältgatan, Bromma 
3 12-13/4             Online, Skype 
4 3/6            Online, Skype 
5 7/8  Online, Skype 
6 13-14/9  Teologiska Högskolan, Bromma 
7 26/10  Online, Skype 
8 6/12  Online, Skype 
 
 

Presidiemöten  

Möte nr. Datum  Plats 
1 8/1  Sveavägen 59. 
2 13-14/9  Teologiska Högskolan, Bromma 
3 29/9  Stockholms universitet 
4  10/10  Hos ordf. i Fisksätra 
5 22/12  Ersta Sköndal Högskola 
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Övriga möten 

Arbetsgruppernas möten redovisas inte. Arbetet i arbetsgrupperna har skett främst i kontinuerlig 

kommunikation via mejl och telefon. 

Datum Möte    Plats 
25/8 Möte med verksamhetsrevisorerna E.W. och N.E.  Stockholm 

(C.F.A.), (S.L.) och (D.D.) 

 

Förtroendevalda 

Valberedning 

Vide Bergenholtz (sammankallande) 
Stina Odlingson 
Petronella Tillö 
Oskar Nordström 

Verksamhetsrevisorer 

Emilia Wikström Melin (sammankallande) 
Noa Elstad 

Auktoriserad revisor 

Tomas Berg (Focus Revision AB) 
 
 

Medlemmar 

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 

bidragsgrundande. Föredraget kön registrerades inte. 

2012-12-31 fanns 171 betalande medlemmar i SFQ:s medlemsregister 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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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 

2007-12-31 fanns 491 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 

Kvinnor: 314 Män: 151 Annat: 26 

 

Lokalavdelningar  

Ur SFQ:s förbundsstadga, senast uppdaterad av SFQ:s förbundskongress den 15-17 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 2014-12-31. Antalet betalande medlemmar i parantes. 

Gaytek (4)  Kungliga Tekniska Högskolan Stockholms län 

SFQ Göteborg (14) Göteborgs Universitet och Chalmers Västra Götalands län 

Queerolinska (8) Karolinska Institutet  Stockholms län 

RainbowS (23) Stockholms Universitet  Stockholms län 

SFQ Umeå (7) Umeå Universitet  Västerbottens län 

SFQ Uppsala (52) Uppsala Universitet  Upplands län 

SFQ Örebro (5) Örebros Universitet  Örebro län 

 

Kansli, ekonomi och administration  
Under 2014 har SFQ flyttat ut från det tidigare kontoret i RFSL-huset, och istället förvarat allt 

material i ett förvaringsutrymme hos Shurgard. En postbox införskaffades i Uppsala, dit all post 

sedan skickades. Avsaknaden av ett kansli har förvisso sparat in mycket pengar, men samtidigt 

försvårat det administrativa arbetet. 

I början utav året experimenterade förbundsstyrelsen med ett antal olika arbetsgrupper. Detta 

upplevdes dock som svåröverskådligt, och många utav ledamöterna hamnade i majoriteten utav 

arbetsgrupperna. Därför omarbetades arbetsgrupperna i slutet av året, där ledamöterna blev 
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tydligare uppdelade. Förbundsstyrelsens möten har till majoriteten varit per Skype, vilket hållit 

kostnader nere. Mötena upplevdes dock inte som lika effektiva, och sammarbetet inom styrelsen 

var bättre då mötena kunde hållas fysiskt. 

En avsevärd andel (ca 25%) av 2014 års organisationsbidrag lämnades outnyttjat, och kommer 

sannolikt att återkrävas under 2015. Pengarna kunde ha använts för att arvodera 

styrelseledamöter eller externa personer, och på så sätt avlasta de ideella krafterna. SFQ beviljades 

även ett projektbidrag under 2014, vilket till viss del fyllde detta syfte. 

SFQ fortsätter på det stora hela att ha en god ekonomisk buffert. 

 

Ett nytt medlemssystem  

Under 2013 bytte SFQ medlemssystem från MyClub till Membit, ett mer professionellt 

medlemssystem med fler funktioner. Detta kostade mer än det gamla systemet men skulle i långa 

loppet underlätta de ideellas arbetsbörda. Under 2014 har hanteringen av nya medlemmar gått 

smidigare. Däremot har gamla medlemmar fallit bort i större utsträckning än tidigare, då 

påminnelser om att fyrnya sitt medlemskap inte skickades förrän sent på året. Bättre rutiner för 

detta etablerades under 2015. 

 

Stöd till lokalt engagemang och mötesplatser 
Förbundsstyrelsen 2014 hade kontakt med lokalavdelningarna via mejl och Facebook. Via 

mejlkorrespondens och event på Facebook annonserade projektgruppen för Avslöja 

heteronormen! om påhälsning vid lokalavdelningarna i Umeå, Örebro och Göteborg i samband 

med samtal om projektet och insamling av berättelser till detsamma. 

(D.D.) representerade vid SFQ Uppsalas årsmöte och terminsstart som behjälplig med 

medlemshantering och information om förbundet. 

 

Besök hos lokalavdelningar 

Förbundsstyrelsen 2014 besökte tre av de existerande sex lokalavdelningarna under 2014. 

Datum Arrangemang   SFQ-representant 
31/1 SFQ Uppsala   (D.D.) 

17-19/9 SFQ Örebro   (C.F.A.) och (S.L.) 

16/9 SFQ Uppsala   (D.D.) 

27/9 SFQ Umeå under Umeå pride (C.F.A.) och (S.L.) 

23/10 SFQ Göteborg  (C.F.A.) och (S.L.) 
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Festivaler 
Datum Arrangemang  SFQ-representant 
10-14/6 West Pride  (J.F.) 

30/6-2/7 Almedalsveckan, Visby (S.L.) och (C.F.A.) 

30/7-2/8 Stockholm Pride (S.L.), (S.H.), (S.T.), (D.D.) och (A.W.) 

25-28/9 Umeå Pride  (S.L.) och (C.F.A.) 

17-19/10 Sápmi Pride, Kiruna (S.L.) och (C.F.A.) 

12-16/11 Gotland Pride (S.L.) och (C.F.A.) 

 

Almedalsveckan 

Förbundsordförande Catalina Fuentes Araya och tillträdande vice ordförande Stina Lundin 

besökte Almedalsveckan under tre dagar. Uppdraget handlade om att samla in kunskap till Avslöja 

heteronormen! då även som projektledning, samt undersöka om och hur SFQ skulle kunna anordna 

ett event under politikerveckan nästkommande år. Information om projektet och förbundet 

spreds till liknande intresseorganisationer. 

 

Stockholm Pride 

SFQ fanns representerade i Pride Park under hela Stockholm Pride. Till SFQ:s tält i pride park 

besökte många gamla och nya medlemmar, samt lokalavdelningar. SFQ:s representanter besökte 

även andra organisationers tält för att väcka diskussion och samarbete. I tältet anordnades en 

föreläsning om projektet Avslöja heteronormen! samt dekorering av cupcakes vilket blev populärt 

hos besökarna. Under dekoreringen samtalades om hbtq i utbildning och om Avslöjaprojektet. 

SFQ deltog i Stockholm Prides parad och med sig hade förbundet SFS (Sveriges förenade 

studentkårer), SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) samt SUS (Stockholms 

universitets studentkår). Totalt paraderade mellan 45-50 personer under SFQ:s flagg. Deltagarna 

uppmuntrades till att medtaga studentmössa som vi tillsammans dekorerade med regnbågsband. 

 

Kontakter med externa organisationer 
Datum Arrangemang   SFQ-representant 
       
6/3 MUCF möte hbt-org.  Stockholm (S.L.) och (J.F.) 

3/9 HBT-skola, nätverksträff hos DO Stockholm (S.L.) och (C.F.A.) 

22/9 Projektledarträff MUCF  Stockholm (S.L.) 
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24/9 Videointervju för DO till  

                      ”E-utbildning: Du som planerar, avsn. 6.2” Stockholm (S.L.) 

25/9 Informationsträff MUCF  Stockholm (C.F.A.) 

1/10 Föredrag om Avslöja- hos  

                      Transföreningen FPES Stockholm  Stockholm (S.L.) 

8/10 Höll föreläsning och workshop för  

                      DO:s nätverk för likabehandlingsråd Stockholm (C.F.A.) och (S.L.) 

  

 

Internationellt  

Under 2014 har SFQ behållt sitt medlemskap i ANSO (Association for nordic Pol-Balt LGBTQ 

Student Organizations) & IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer 

Youth and Student Organizations). 

Under IGLYOs kongress i Dublin (14-16/11) representerades SFQ av Vide Bergenholtz. 

 

Kommunikation och media 

Nyhetsbrevet 

Ansvarig för utskick av nyhetsbrevet var Cori Wolfsteller och sedan Sabina Hedbäck. Under året 

fortsatte nyhetsbrevet skickas ut via Mailchimp på svenska och engelska om än mer sporadiskt. 

Under senare delen av året uppkom tanken om ett RSS-drivet nyhetsbrev, en tanke som även 

luftades under kongressen 2014 och upplevdes som en lösning för att underlätta utskick. 

 

hbtqstudenterna.se 

SFQ fortsatte under 2014 att använda hemsidan hbtqstudenterna.se. Hemsidan användes i första 

hand för att publicera nyheter om projektet Avslöja heteronormen!, samt de debattartiklar som 

publicerats för projektet. Möjligheten att bli medlem genom hemsidan förbättrades och blev mer 

lättillgängligt. 

Avslöja heteronormen! fick från september en egen sida på hemsidan där personer kunde lämna 

in sin berättelse via ett formulär, och här annonserades kommande event kopplade till projektet. 

Ett tydlig ökning av hemsidans trafik kunde ses då uppdateringar om projektet publicerades. 
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SFQ i media 

22/10 Intervju om Avslöjaprojektet i tidningen Lundagård (A.W.) 
December SUS tidning ”Gaudeamus”, debattartikel om Avslöja- (S.L.) 
December Diskrimineringsombudsmannen ”E-utbildning högskola” 
https://www.youtube.com/watch?v=FtFIlpa4R4g#action=share  (S.L.) 
 

 

Marknadsföring  

Under verksamhetsåret 2014 införskaffades material i samband med projektet Avslöja 

heteronormen! om projektet vilket delades ut under Stockholm pride, Umeå pride, Sápmi pride, 

Gotland pride, politikerveckan i Almedalen samt vid projektledningens besök ute vid lärosäten 

m.m. 

 

Kongress 
Den 21 – 23 november 2014 hölls SFQ:s kongress på Humanistiska föreningens lokal Gula 

Villan på Stockholms universitets campus i Frescati. På fredagen den 21 november samlades 

flertalet kongressdeltagare i föreningslokalen på studentboendet Fyrtalet på Värtavägen 66 för en 

kväll med middag och sociala aktiviteter. 

Noa Elstad gästade under lördagen den 23 november 2014 kongressen och presenterade 

revisionsberättelsen. Valberedningen presenterade sina förslag på söndagen den 23 november 

och representerades av Vide Bergenholtz. 

De lokalavdelningar med rösträtt som närvarade var, utifrån lokalavdelningarna valda 

representanter, SFQ Göteborg, Gaytek, SFQ Örebro, SFQ Umeå samt Queerolinska. SFQ 

Uppsala samt RainbowS var inte närvarande. 

En ny förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2015, verksamhetsplanen för 2015 och budget för 

2015 fastställdes. 

 

Mötespresidium 

Kongressordförande för hela helgen var Naomi Anveden Hertzberg, tidigare ordförande för 

Gaytek, styrelsemedlem i Bryggmästeriet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt tidigare 

förbundsledamot i SFQ. Kongressekreterare var under lördagen den 22 november Elias Sonnek, 

som har ett års heltidsanställning vid Uplands nation vid Uppsala universitet bakom sig. Under 

söndagen den 23 november var Sophia Södergård sekreterare, även hon med ett års 
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heltidsanställning vid Uplands nation vid Uppsala universitet bakom sig samt aktiv i Feministiska 

juriststudenter i Uppsala. 

 

Ny styrelse för verksamhetsåret 2015 

Förbundsordförande: Catalina Fuentes Araya 

Vice förbundsordförande: Stina Lundin 

Förbundskassör: Daniel Dannfors 

Förbundssekreterare: Sabina Hedbäck 

Förbundsstyrelseledamöter: Moa Björnemalm, Matilda Nilsson, Khalid Rashid, Rebecca Rees 

och Elias Olsson. 

Verksamhetsrevisorer: Emilia Wikström Melin (sammankallande), Noa Elstad 

Ekonomisk revisor: Tomas Berg (Focus Revision AB) 

Valberedning: Stina Odlingsson, Naomi Hertzberg, Oskar Nordström, Rrezarta Rama och Sara 

Törnqvist 

 

 

Avslöja heteronormen! 

 

Avslöja heteronormen! riks 

I mars ansökte SFQ om projektbidraget ”Mot rasism och intolerans” från MUCF (dåvarande 

Ungdomsstyrelsen) á 385 000 kr. för att genomföra Avslöjaprojektet på riksnivå. Den 22 maj 

beviljades organisationen bidraget och projektledare Stina Lundin satte igång projektet den 1 juni. 

I juli tillkom förbundsordförande Catalina Fuentes Araya i arbetsgruppen som biträdande 

projektledare. I arbetsgruppen ingick också styrelseledamoten Amanda Wikström aktivt. I juli 

mötte projektledningen Elise Linnea Strömberg som kom att bli sakkunnig medföreläsare om 

projektet samt medförfattare till rapporten.  

Under resans gång besökte SFQ Almedalen, Umeå Pride, Stockholm Pride, Sápmi Pride och 

Gotland Pride. Vi föreläste på samtliga utom Sápmi där rapportens författare istället deltog för 

kunskapsinhämtning inför rapportskrivandet samt representerade organisationen. C.F.A. och S.L. 

besökte även Örebro universitet och Göteborgs universitet och träffade lokalavdelningarna där. 

Projektledningen annonserade på Facebook via event att de for med projektet på turné för att 
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berätta om ämnet samt samla in berättelser från studenter som upplevt normativitet i 

utbildningen. Projektledningen arbetade med projektet på heltid och resdagarna under hösten 

blev många. 

I oktober blev bjöds projektledningen in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) av Patrik 

Edgren att föreläsa för högskolors och universitets likabehandlingsråd vid den sedvanliga 

nätverksträffen som hålls i DO:s regi varje termin. C.F.A. och S.L. föreläste om projektet samt 

höll i en workshop där likabehandlingsråden (från ca 20 lärosäten) fick se hur 

likabehandlingsdokument som granskats i projektet skapar situationer där studenter blir utsatta, 

kränkta och diskriminerade. Det vart ett lyckat besök med positiv respons. 

I december ansökte SFQ om att förlänga projektperioden två månader till sista februari. MUCF 

beviljade ansökan och rapporten växte sig stor till 140 sidor. De som författade rapporten var 

Stina Lundin (red.) samt kapitlet ”Heteronormativitet”, Catalina Fuentes Araya kapitlet 

”Intersektionalitet” och Elise Linnea Strömberg kapitlet ”Cisnormativitet”.  

Projektet avslutades i februari 2015 och rapporten publicerades officiellt i maj. Rapporten finns 

publicerad på: 

https://books.google.se/books/about/Avslo%CC%88ja_heteronormen.html?id=BmzjCQAAQ

BAJ&redir_esc=y  
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För Sveriges förenade HBTQ-studenter: 

2015-07-27 

 

 
 

__________________________   __________________________ 

Stina Lundin   Moa Björnemalm 
Förbundsordförande   Vice förbundsordförande 

   

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Daniel Dannfors   Sabina Hedbäck 
Förbundskassör   Förbundssekreterare 

 

 

 
__________________________  ___________________________ 

Elias Olsson    Matilda Nilsson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Khalid Rashid   Rebecca Rees 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
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