
Proposition verksamhetsplan 2018 Dnr: 2017:xxx

Verksamhetsplan 2018

Inledning

Sveriges förenade HBTQIA+ studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq+perspektiv i

högskolan, och utgör ett stöd för lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

SFQ arbetar  för  att  stärka  utbildningskvaliteten  i  högre  utbildning bland annat  genom att  med

normkritik  och  queera  perspektiv  belysa  hur  studiemiljö  och  utbildningsinnehåll  påverkas  av

hetero-  och  cisnormativitet.  Förbundet  verkar  för  att  alla  studenter  oavsett  könsidentitet,

könsuttryck och sexuell läggning får samma rättigheter och möjligheter inom högre utbildning. SFQ

kan även vara en trygg plats för de som söker ett sammanhang utanför cis- och heteronormer.

SFQ verkar för att förbättra studiesituationen i högskolan för den enskilda personen.  Vetskap om

eller rädsla för hetero-/cisnormativa utbildningsplatser med trångsynta normsystem kan avskräcka

studenter från att välja en viss utbildning, eller studera på högskola/universitet över huvud taget.

Men  cis-  och  heteronormer  slår  inte  enbart  mot  normbrytande  personer;  de  gör  också  att  alla

studenter inte får tillräckliga kunskaper och färdigheter att bemöta verkligheten och mångfalden av

människor  i  den.  Normerna  ger  litet  utrymme  för  ett  inkluderande  tänk,  vilket  påverkar

utbildningskvaliteten. Då undersökningar från arbetslivet visar att många yrkesgrupper anser sig

sakna tillräcklig kompetens för att bemöta normbrytande personer likvärdigt arbetar SFQ för att

universitet och högskolor ska införa normkritik i sin verksamhet för att på så vis öka kvaliteten på

utbildningen och rikta fokus mot en inkluderande högre utbildning.

Bakgrund till verksamhetsplanen 2018

Under  åren  2016-2017  har  förbundet  uppmärksammat  en  mängd  administrativa  brister  vilka

påverkar  SFQ:s  arbete  både  internt  och  externt  samt  vid  överlämningar  till  nya  styrelser.

Verksamhetsplanen  fungerar  vägledande  och  inspirerande  inför  SFQ:s  kommande  arbete  under

2018 och är ett uttryck för förbundets visioner och mål som är aktuella för verksamhetsåret. För
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förbundsstyrelsen  utgör  verksamhetsplanen  ett  styrdokument  för  det  kommande  arbetet  i

organisationen. De stora fokusområdena under 2018 är:

 Att verka för att göra det administrativa arbetet inom förbundet och mellan förbundet och

dess lokalavdelningar mer lätthanterligt.

 Att arbeta för att SFQ blir mer välkänt hos landets studenter och lärosäten.

 Att utöka antalet lokalavdelningar så att fler personer har en trygg plats att vända sig till.

Fokusfråga: Strukturera dropbox

Förbundets digitala arkiv – Dropbox – behöver struktureras upp. Årligt återkommande moment ska

ha en egen folder i dropbox där manual och mallar ingår. Detta innebär att ex valberedning och

ansökan till  MUCF ska läggas till.  Vidare bör det finnas en folder för inloggningsuppgifter och

manualer  till  olika  webbverktyg  som  förbundet  använder,  exempelvis  mailchimp/nyhetsbrev,

wikipedia, surftown/email, webbplatsen och twitter. 

Fokusfråga: Manualer

Manual för revision samt ansökan till MUCF

För  att  undvika  missförstånd  mellan  sittande  styrelse  och  dess  verksamhetsrevisorer  och

ekonomiska  revisor  bör  det  finnas  en  manual  för  revision  vilken  talar  om  vad  som  är

verksamhetsrevisorernas uppgift, ekonomiska revisorns uppgift,  samt vilka dokument och mallar

styrelsen  skall  tillhandahålla  till  dessa  inför  rapport  till  MUCF samt  inför  årsmötet.  Till  denna

manual bör det finnas en referens i årsklockan. 

Manual för Kongressen

2018 års styrelse ska skapa en manual för fördelning av arbete i anslutning till kongressen, denna

manual ska finnas i kongressmappen på dropbox och ska nämnas i årsklockan som förklarar när

olika moment ska genomföras. 
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Manual & mallar för valberedningen

Med sikte på att underlätta arbetet för valberedningen bör det finnas färdiga mallar med frågor att

utgå ifrån samt förklaring av styrelseposterna och hur mycket arbetstid dessa i medeltal lägger på

styrelsearbetet. I nuläget finns det mallar kvar från 2012 vilka kan användas som grund att utgå

ifrån. Dessa mallar ska finnas tillgängliga i en egen folder i dropbox vilka enkelt kan mailas över till

valberedningen när det är dags för dessa att sätta igång med sitt arbete.

Arbetsbeskrivning styrelseposter

För  tydlighet  kring  ansvarsposter  inom  förbundets  styrelse  bör  det  finnas  ett  dokument  som

förklarar dessa poster. Det bör vara samma dokument som valberedningen utgår ifrån. Dokumenten

ska vara vägledande men inte  bindande, sittande styrelse ska ha möjlighet att  fördela  uppgifter

annorlunda vid behov.

Fokusfråga: Påverkansarbete och en inkluderande högskola

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. 

 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.

Under  2018 ska  SFQ satsa  på  att  ytterligare  påverka  lärosäten  och utöka  deras  kunskaper  om

normkritik och hbtqia+. En väg att göra detta är genom lokalavdelningarna. I april och oktober 2017

anordnade SFQ lokalavdelningskonferenser i  Umeå och Stockholm. Visionen under 2018 är  att
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återigen  ordna  två  konferenser  varav  en  ska  hållas  i  sydvästra  delarna  av  landet,  exempelvis

Göteborg. 

Under 2018 ska förbundet satsa på erfarenhetsutbyten mellan befintliga lokalavdelningar samt att

vara behjälplig vid uppstartande av nya avdelningar. Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram

ett toolkit för lokalavdelningar. Detta toolkit ska finnas lättillgängligt på förbundets hemsida samt

delas  med  befintliga  lokalavdelningar.  Under  höstens  konferens  framkom  det  önskemål  från

lokalavdelningarna att också ha en gemensam facebookgrupp för att planera samarbeten och event.

Denna grupp startades efter konferensen och drivs genom förbundets facebooksida. Styrelsen ska ha

översikt över hur denna grupp används under året och utvärdera tillsammans med lokalavdelningar

under  höstens  konferens.  Förbundsstyrelsen bör  även planera utbildande aktiviteter  tillsammans

med lokalavdelningarna, exempelvis en föreläsning om intersex av Amnesty. En sådan föreläsning

bör vara öppen för alla och planeras med fördel tillsammans med lokalavdelningarna i Stockholm.

Utbildningsanordnare och andra berörda parter

I rapporten Avslöja heteronormen! (2015) framgår att studenter pga cis- och heteronormer dagligen

marginaliseras  och  får  utstå  kränkningar  som  handlar  om  bland  annat  sexuell  läggning,

könsidentitet  och  könsuttryck.  Det  framkommer  att  lärosätenas  likabehandlingsdokument  inte

säkerställer en trygg plats för alla studenter. Det berättas också hur personer valt att inte studera

vidare pga utsatthet och kränkningar. Under verksamhetsåret 2018 ska SFQ om tillfälle ges fortsätta

utbilda högskoleaktörer,  såsom likabehandlingsråd,  personal och kårer genom den kunskap som

finns inom förbundet, samt samarbeta med DO, MUCF och andra statliga aktörer för att sprida

kunskap. 

 

Organisation

Kansli & förråd

Att ha ett fysiskt kontor som arbetsplats och mötesplats sågs som viktigt i verksamhetsplanen 2016.

Det  var  tänkt  att  införskaffa  ett  utrymme som kunde användas  både som kontor  och förvaring

istället för att använda ett förråd och ambulerande mötesplatser. Då det var svårt att hitta en plats för

detta till ett rimligt pris löste styrelsen det genom att hyra in sig på Open Lab på KTH och låna
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förvaringsutrymme av Speqtrum THS. Detta visade sig vara opraktiskt då styrelsen är utspridd från

Umeå till  Lund och kontoret  därför  knappt  användes.  Det  visade  sig också  opraktiskt  att  vara

beroende av att någon från Speqtrum kunde öppna förrådet. Därför fattade styrelsen 2017 beslutet

att säga upp kontorsplatsen. Styrelsen 2018 bör snarast införskaffa ett nytt förrådsutrymme vilket

endast  SFQ  har  tillgång  till.  Tidigare  har  förbundet  använt  sig  av  utrymme  hos  Shurgard  på

Vanadisvägen 4 i Stockholm. Denna plats är nära till både kommunala färdmedel och biluthyrning. 

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, mailsystem, löpande ekonomiskt arbete mm. Redovisningen har under en

tid utförts av M360 Ekonomi AB. Ekonomisk revisor är Tomas Berg på Focus Revision AB

Medlemssystemet - Membit

Lokalavdelningarna ska utbildas i hur Membit fungerar och hur en får ut information om de egna

medlemmarna. För enkelhetens skull bör det finnas en manual för avdelningarna att tillgå. Det bör

också  finnas  en  löpande  punkt  om  detta  på  lokalavdelningskonferenserna tillsammans  med

information om sekretessavtalet.

Styrelsen bör gå igenom medlemshantering och komma upp med sätt att förbättra det nuvarande

systemet, vilket kanske innebär en förändring i användandet av Membit, alternativt att byta system.

Styrelsen bör även i början av året skriva i nyhetsbrevet som skickas ut till samtliga medlemmar att

de själva kan logga in i systemet och justera sina uppgifter samt betala för sitt medlemskap. 

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen ska under 2018 arvodera uppdrag så att det ska ges en rimlig möjlighet att utföra

det  arbete  som  uppgiften  kräver.  Under  2017  hölls  majoriteten  av  styrelsemötena  genom

telefontjänsten Conference call.  Detta  för att  underlätta  för  styrelsemedlemmar att  bo på skilda

platser i landet. För samarbetet i styrelsen är det dock viktigt att ses under fysiska möten, speciellt i

början av verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen 2018 bör därför sträva efter att ha en tredjedel av sina
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möten fysiskt. Då förbundsstyrelsen håller möte i ett område där det finns lokalavdelningar bör

den/de bjudas in till mötet. Medlemmar och lokalavdelningar har yttranderätt men inte rösträtt.

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. Styrelsen bör aktivt arbeta för att representanter från en majoritet av lokalavdelningarna

medverkar. Styrelsen håller under 2017 kongressen på engelska. Beroende på utfallet av detta samt

vilka möjligheter som finns fattas beslut om kongressens språk 2018.

Dokument

Under  2017  översattes  förbundets  stadgar  till  engelska.  Övriga  dokument,  såsom  värdegrund,

visioner och policydokument ska översättas till engelska. SFQ bör se till att en sammanfattning av

alla  framtida  projekt,  och  om möjlighet  finns  bör  även  Avslöja  heteronormen! och  handboken

Examen i rätt personnummer sammanfattas på engelska.

Förbundets  stadgar  bör  ses  över  med  hjälp  av  de  kommentarer  som  inkommit  av  jurist  Elin

Liljenbladh (se dokument Statutes Comments E.Liljenbladh i dropbox) och eventuella förändringar

läggas fram som propositioner till kongressen.

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. Dock behöver förbundet öka sina kunskaper på vissa områden, bland annat

intersexpersoners situation och hur organisationen kan bedriva ett inkluderande arbete med dessa i

åtanke.  Med detta i  fokus  har  styrelsen 2017 tagit  kontakt med Amnesty International som har

kunskapen att undervisa om denna grupp. 

Fokusfråga: Arbete och kommunikation
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Under 2015 var förbundsstyrelsen uppdelad i en intern grupp och en extern grupp. Varje grupp hade

en sammankallande som samordnar med den andra gruppen. Under 2016 frångicks detta system på

grund av flera avhopp i styrelsen. Under 2017 upprättades istället arbetsgrupper utifrån vilka som

ville vara med och arbeta med vad. För att genomföra arbetet i denna verksamhetsplan bör styrelsen

i början av 2018 dela upp sig i arbetsgrupper utifrån det arbete som ska genomföras. 

Sedan  2016  finns  det  en  ekonomisk  delegationsordning  där  gruppernas  möjligheter  att  fatta

ekonomiska beslut regleras. Denna ska ses över av styrelsen i början av året.

Extern 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 nyhetsbrev, hemsida, facebook

och twitter.  Alla dessa  verktyg ska uppdateras kontinuerligt och utvecklas för att  passa aktuella

behov. För att bibehålla kunskapen om dessa kanaler ska manualer och information om inloggning

hållas  uppdaterade  i  dropbox.  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.  Förbundsstyrelsen ska

aktivt översätta hemsidan och andra kommunikationskanaler till engelska. Sedan kongressen 2016

har  förbundet  också ändrat  logotypen samt lagt  till  IA+  till  namnet.  På grund av detta  behöver

websidan granskas för att säkerställa att namnet och loggan är uppdaterad överallt.

Fokusfråga: Att göra förbundet välkänt hos landets studenter och lärosäten

Marknadsföring för medlemsrekrytering

SFQ bör uppmärksamma värdet av marknadsföring. Den här marknadsföringen ska bedrivas med

målsättningen att öka antalet betalande och aktiva medlemmar i lokalavdelningar. Förbundet har

under  en  tid  annonserat  i  Studenthäftet.  Denna sortens  marknadsföring  verkar  dock  inte  vara

givande utifrån syftet att skaffa fler medlemmar. Istället är det andra föreningar samt aktiva insatser

av lokalavdelningar och förbundsstyrelsen som leder till önskat resultat. 
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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 2018 bör ett

generiskt digitalt informationsmaterial spridas till studentkårer, studenthälsan, studentpräster samt

förbundets lokalavdelningar. Detta material ska vara anpassat för att delas på sociala eller skrivas ut

för att sättas på informationstavlor på lärosätena. 

Projekt

Från september 2016 till oktober 2017 har styrelsen drivit projektet  Making space.  Resultatet av

projektet  bör  spridas  under  event  och  föreläsningar  samt  till  eventuella  samarbetspartners.

Förbundet bör inte söka att genomföra nya projekt utan bör lägga sin tid och energi på att uppfylla

fokusfrågorna för året. Förbundet uppmuntrar att lokalavdelningar driver projekt och kan erbjuda

kunskapsstöd, support och feedback.

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, både fysiska och nätburna. Exempel på fasta platser är SFQ:s

lokalavdelningar,  vilka är samlingsplatser  för kunskap och inspiration.  Exempel på tillfälliga är

Pridefestivaler, vilka är en viktig mötesplats för kontaktskapande och synlighet. 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 aktiva medlemmar 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.

Under 2018 kan delar av styrelsen åka till Almedalsveckan om styrelsen finner det relevant och har

resurserna att göra detta. Om inte, kommer mer resurser satsas på lokalavdelningskonferenserna,

detta med syftet att stärka samarbetet mellan förbundet och lokalavdelningarna. 

Internationellt
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Under  2018  behåller  SFQ  sitt  medlemskap  i  IGLYO  (International  Lesian,  Gay,  Bisexual,

Transgender,  Queer   and  Intersex  Youth  and  Student  Organization),  samt  ILGA (International

Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Trans  and  Intersex  Association).  SFQ  ska  när  det  är  möjligt  skicka

representanter på adekvata internationella konferenser och möten. Framför allt de som organiseras

av ovanstående organisationer. 

Den  17  oktober  2017  mottogs  en  samarbetsförfrågan  från  den  Italien  baserade  organisationen

CEIPES. Detta samarbete ska genomföras utifrån styrelsens möjligheter. Mer information finns i

mappen Collaboration CEIPES i mappen Projekt på dropbox.

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 ta i

beaktning sådan ideologisk inriktning (till exempel vad gäller partipolitik, kroppsform, urban kultur,

matvanor eller  andra subkulturella  uttryck)  och att  synliggöra frågor  om integritet  och säkerhet

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 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.  
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