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Verksamhetsberättelse 2012 
Inledning 
Det du håller i din hand är Sveriges Förenade HBTQ-studenters (SFQ) verksamhetsberättelse för 2012. 
Den är uppdelad på sex stycken huvudrubriker; Verksamhetsplan, Projekt, Verksamhet,  Arrangemang 
och aktiviteter samt Kontakter. Nedan finner du några rader om vad som står under respektive rubrik.  
 

Verksamhetsplan 2012 – Här finns verksamhetsplanen för 2012 som klubbades under SFQ:s 
kongress 26-27/11 2011.  
 

Projekt i SFQ:s regi – Här finns SFQ:s projekt under året.  
 

Verksamhet – Här finner du information om kontinuerlig verksamhet som bedrivits under året. Här 
finns även en översikt över när SFQ synts eller hörts i media. 
 

Arrangemang och aktiviteter – Här står det om de festivaler där SFQ haft aktiviteter samt  
andra saker som SFQ arrangerat.  
 

Kontakter – Här finns en översikt på möten och andra former av representation av förbundsstyrelsens 
presidium och ledamöter. De är uppdelade på kontakter med lokalavdelningar och externa kontakter. 
 

SFQ:s organisation 2012 – Här finns en översikt på vilka som suttit i förbundsstyrelsen, de  
anställda samt möten som hållits under året. Det finns också en översikt på antalet medlemmar och vilka 
lokalavdelningar som fanns inom SFQ i slutet på december 2012. 

 

Verksamhetsplan 2012 
 
Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queera studenter i Sverige med lokalavdelningar runt om på landets universitet 
och högskolor. Förbundet verkar för att alla studenter oavsett könsidentitet, könsuttryck och 
sexuell läggning skall ha samma rättigheter och möjligheter inom högre utbildning. SFQ verkar 
också för att stärka utbildningskvaliteten ur ett hbtq-perspektiv bland annat genom att motverka 
heteronormativ kunskapsproduktion och de diskriminerande uttryck den för med sig. 
 
SFQ:s strävan är att genom normkritiskt, intersektionellt och visionärt arbete vara en radikal och 
samlande kraft i arbetet med att förverkliga ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle med 
utgångspunkt där hbtq- och studentvärlden står i fokus. Genom att vara radikala kommer SFQ 
stå i frontlinjen för den breda hbtq-studentrörelsens frammarsch! 
 
SFQ brinner för kampen att förbättra studiesituationen för personer som inte passar in i bilden 
av den genomsnittliga studenten inom högre utbildning. Förväntningar på heterosexuella 
parrelationer, att män ska vara maskulina och kvinnor feminina, och att inga andra 
könsidentiteter är välkomna sitter djupt rotat och är något som slår mot alla personer, inte enbart 
hbtq-personer. Vetskap om eller rädsla för heteronormativa utbildningsplatser med trånga 
normsystem kan också avskräcka studenter från att välja en viss utbildning, eller från att bli 
studenter över huvud taget. 
 
Denna verksamhetsplan ska fungera vägledande och inspirerande för SFQ:s arbete under 2012, 
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. 
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För verksamhetsåret 2012 föreslås följande två fokusfrågor: Vad, vilka och varför är SFQ? samt Är ensam 
stark? Fokusfrågorna följs av Grundbevakning, som beskriver aktiviteter som är återkommande i SFQ:s 
verksamhet och områden som bevakas kontinuerligt. Arbetet med 
fokusfrågor och grundbevakning bör ses mot bakgrund av förbundets visioner och långsiktiga 
mål som finns presenterade i visionsdokumentet. 
 

Vad, vilka och varför är SFQ? 
 
Denna fokusfråga syftar till att stärka SFQ som organisation, både nationellt och lokalt. I 
dagsläget riktar sig verksamheten främst till studenter på grundnivå, vilket exempelvis märks 
genom de sammanhang SFQ har medverkat i, såsom välkomstmässor. Vi menar att det är av stor 
vikt för organisationen att även sträva efter att nå studenter på avancerad- och forskarnivå, utöver 
studenter på grundnivå. Denna strävan, att nå fler studenter, bör också visa sig i att aktivt nå olika 
åldersgrupper inom studentpopulationen. Ännu en strävan bör vara att nå studenter oavsett 
ämnesinriktning så att studenter inom vissa institutioner inte känner sig förbisedda. 
Vidare vill vi med denna fokusfråga betona vikten av att ta tillvara engagemang inom 
organisationen, och inte endast se till de som är arvoderade och/eller har förtroendeuppdrag. 
Inom denna fråga ryms även att säkerställa att SFQ bedriver ett jämlikhetsarbete inom den egna 
organisationen, såsom att tillgänglighetsanpassa verksamheten på olika sätt samt att skapa miljöer 
fria från diskriminering och trakasserier. 
 

SFQ anser 
Att den nationella nivån behövs i relation till den lokala, inom organisationen 
Att detta möjliggörs genom att de två nivåerna har olika fokus 
Att studentpopulationen är en heterogen grupp, som inte går att dela in efter ålder, kön eller 
sexualitet 
Att studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå ska känna sig välkomna att delta i SFQ:s 
verksamhet 
Att den egna organisationen lever upp till samma förväntningar som vi har på andra 
Att kontinuiteten inom föreningen måste säkerställas oavsett förtroendevalda 
Att en stabil ekonomi är en förutsättning för organisationens verksamhet 
 

SFQ nationellt kommer 
Att stärka lokalavdelningar i deras prioriteringar, i såväl fokus på studiesocial miljö som 
påverkansarbete gentemot lärosätet. Detta utan att lokalavdelningens verksamhet detaljstyrs 
Att skapa rutiner för hur påverkansarbete sker på nationell nivå 
Att tydliggöra förbundsstyrelsens verksamhet och ansvar gentemot lokalavdelningar såväl som 
inom styrelsen samt övriga aktiva 
Att redigera samt komplettera styrdokument och övriga viktiga dokument så att de är tillgängliga 
för hela studentgruppen 
Att tillgänglighetsanpassa alla dokument på hemsidan. Detta innebär exempelvis att använda 
filformat som är kompatibla med talsyntes samt går att storleksförändra. Detta skall även gå att 
göra med broschyrer, rapporter och övriga utskick 
Att vara synliga i fler akademiska sammanhang. Under flera år har organisationen förekommit på 
välkomstmässor för nyblivna studenter. Denna aktivitet bör utvidgas för att nå studenter på fler 
nivåer 
Att inrätta ett jämlikhetsombud för att säkerställa att organisationen är en miljö fri från 
diskriminering och trakasserier 
Att utbilda förbundsstyrelsen i vad det innebär att inneha ett arbetsgivaransvar 
Att sammanfoga och färdigställa visionsdokumentet och det utbildningspolitiska programmet 
Att ta fram konkreta rutiner för överlämning och säkerställande av rutiner för löpande arbete. 
Detta innebär exempelvis att information så som inloggningsuppgifter eller ekonomi inte ska vara 
personberoende 
Att tillvarata övriga engagerade utöver de för året förtroendevalda. Detta gäller såväl lokalt som 
nationellt 
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Att kartlägga olika finansieringsmöjligheter i syfte att inte vara beroende av ett fåtal aktörer på 
samma sätt som tidigare. Denna kartläggning ska leda till att organisationen kan söka fler/andra 
bidrag än i dagsläget 
 

Är ensam stark? 
 
Denna fokusfråga syftar till att stärka de samarbeten som SFQ har eller bör ha. Fokusfrågan 
syftar även till att tydliggöra vad som ska göras för att aktivt kunna påverka riksdag och regering 
och i vilken mån detta bör göras inom organisationen samt i samarbete med övriga aktörer. 
Vidare syftar fokusfrågan till att ge handlingsutrymme för att öka förekomsten i medier, samt 
påverka debatten på bredare plan och samtidigt öka organisationens synlighet. 
 

SFQ anser 
Att organisationen ska påverka den studentpolitiska debatten 
Att organisationen ska påverka debatten kring hbt(q)-frågor 
Att organisationen ska vara en av riksdagens och regeringens remissinstanser gällande relevanta 
frågor 
Att organisationen ska samarbeta med studentkårer såväl lokalt som nationellt 
Att organisationen ska samarbeta med övriga studentpolitiska organisationer 
Att organisationen ska samarbeta med övriga rättviseorganisationer 
Att organisationen ska samarbeta med huvudaktörer inom hbt(q)-communityn 
Att organisationen bör samverka med övriga hbt(q)-organisationer 
Att organisationen bör samverka med övriga relevanta aktörer 
Att organisationen i samverkan med andra relevanta aktörer ska påverka riksdag och regering till 
att höja såväl hbt-relaterade bidrag som utbildningsrelaterade bidrag 
SFQ nationellt kommer 
Att säkerställa kontakten med utbildningsdepartementet 
Att säkerställa kontakten med integrationsministern då denna idag ansvarar för hbt(q)-frågor 
Att närvara på Politikerveckan i Almedalen 2012 
Att öka sin närvaro i såväl traditionella som sociala medier 
Att skapa rutiner för samarbete med studentkårer både nationellt, regionalt och lokalt 
Att kartlägga för att sedan samarbeta med relevanta studentpolitiska organisationer 
Att föra dialog med övriga rättviseorganisationer för att finna gemensamma problemområden där 
samarbeten gynnar organisationerna 
Att utvärdera samarbetet med RFSL och RFSL Ungdom så att vi på ett konstruktivt sätt 
tillsammans kan bedriva verksamhet rörande hbt(q)- frågor som stärker alla organisationerna 
Att delta i olika pride-liknande evenemang runt om i landet och aktivt stödja dessa evenemang. 
Detta kan innebära exempelvis att ingå medlemskap, att erbjuda föreläsare samt fysisk närvaro 
Att kartlägga samt skapa kontaktlistor till övriga relevanta aktörer 
Att föra dialog med relevanta aktörer gällande nuvarande bidragspraxis samt skapa rutiner för hur bidrag 
ska sökas 
 

Grundbevakning 
 

SFQ:s kansli 
Förbundsstyrelsen skall bevaka ekonomiska rutiner, säkerställa en god administration samt 
ständigt arbeta med att hålla nere kostnaderna. Förbudsstyrelsen ska även säkerställa en god 
arbetsmiljö för aktivister, volontärer och anställda på kansliet. God arbetsledning och samordning 
av kansliet är viktigt, speciellt då många på kontoret har olika anställningsformer. SFQ skall vid 
inköp till riksorganisationen eftersträva ett etiskt hänsynstagande. 
 

Projekt i SFQ:s regi 
SFQ är ofta delaktig i och söker pengar för både större och mindre projekt. Under hösten 2009 
startade projektet Religion hjärta HBT, finansierat av Allmänna Arvsfonden, som fortsätter sitt arbete 
med hbt i relation till trosfrågor och trosfrågor i relation till hbt. Under den treåriga 
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projekttiden ska det bland annat tas fram ett normkritiskt och internaktivt metodmaterial samt 
arrangeras två större nationella konferenser, varav den första ägde rum under 2011. Det andra 
kommer att äga rum under våren 2012. Förbundsstyrelsen skall verka för att alla projekt i SFQ:s 
regi blir synliga inom hela förbundet. 

 

Fortbildning och stöd till lokalt engagemang 
Förbundsstyrelsen skall erbjuda föreläsningar, utbildningar och en chans till utveckling för 
medlemsgrupper samt ge stöd till lokalt engagemang. Samtidigt skall förbundsstyrelsen ge stöd till 
medlemmar som inte kan ta del av en lokalavdelning på sitt lärosäte, samt personer som av olika 
skäl inte är medlemmar i SFQ. 
 

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. 
 

Trans och högre utbildning 
SFQ ska fortsätta bevaka det arbete som startade 2009 under den dåvarande fokusfrågan 
”Transfrågor i högre utbildning” och som fortsatt sedan dess. Det är viktigt att säkerställa 
transidentifierade studenters studiesociala situation i högskolan samt öka medvetenheten generellt 
om transfrågor och diskrimineringsgrunden ”könsidentitet och könsuttryck”. SFQ ska därför 
fortsätta att aktivt lyfta transfrågor i olika sammanhang samt vara med på och/eller ta initiativ till 
manifestationer, såsom Transgender Day of Remembrance. Målet med grundbevakningen “Trans 
och högre utbildning” är att arbetet skall implementeras i all verksamhet som SFQ har, och 
därigenom avskaffa sig själv. 
 

Internationellt 
SFQ ska fortsatt bevaka situationen internationellt och genom aktivism i Europa följa arbetet för 
mänskliga rättigheter oavsett, kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Det 
internationella arbetet berikar också den nationella och lokala verksamheten, och arbetet för 
gränslös solidaritet ska kommuniceras i förbundets arbete, både inåt och utåt. 
 

Pridefestivaler 
Pridefestivaler runt om i Sverige är en viktig träffpunkt för många hbtq-personer och är ett 
utmärkt tillfälle att påverka och inspireras av communityt. Det är också en viktig arena för att 
hitta nya aktivister och personer som är intresserade av att starta upp en ny lokalavdelning på sitt 
lärosäte. SFQ ska i samarbete mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelningsaktiva finnas 
representerade på en eller ett par pridefestivaler under året, och förbundsstyrelsen ska stödja 
lokalavdelningar som vill representera förbundet vid ytterligare lokala pridefiranden eller andra 
arrangemang, både sådana som specifikt uppmärksammar hbtq-frågor och sådana som kan vara 
intressanta för SFQ av andra skäl. 

 
Wannabe 
SFQ ska säkerställa utgivning och vidareutveckla produktionen av tidningen Wannabe. SFQ ska 
även arbeta för att, tillsammans med chefredaktören, utveckla strategier för ökad synlighet och 
spridning. Under 2012 ska nummer av Wannabe tryckas och distribueras brett i hela Sverige. 
Under 2012 kommer Wannabe distribueras genom medlemsregistret så att medlemmarna får 
tidningen hem istället för att lokalavdelningarna skall tillhanda ha stora lager av tidningen. 
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Projekt i SFQ:s regi 
 

Religion hjärta hbt 
Projektet 
SFQ:s treåriga projekt Religion hjärta hbt avslutades sista augusti 2012 men kunskapen lever vidare genom 
att Svenska Kyrkans Unga, som tillsammans med projektpartnern Sensus förvaltar Rut-bildningarna och 
boken ”gud är större”. Innan projektet avslutades var det aktivt precis som tidigare år med bland annat en 
nätverksträff, Rut-bildningar och Rutbildar-utbildningar, en konferens och medverkan under pride- och 
hbtq-festivaler. Metodmaterialet som togs fram under 2011 presenterades i januari 2012 och distribuerades 
kontinuerligt under hela året. 

 

[Håbeteologi] 
I april anordnades projektets andra konferens, denna gång i samarbete med projektet {Det trodde du inte} 
som ägs av Lunds kyrkliga samfällighet. Konferensen ägde rum i Stiftsgården Åkersberg, Höör och var 
mycket lyckad med många deltagare, intressanta samtal, öppen atmosfär och inte minst lysande 
utvärderingar. 

 

Jesusmanifestationen 
Projektet var planerat att delta under Jesusmanifestationen i Stockholm den 12/5 genom KRISS och var 
även anmälda sedan februari. Den 1/5 blev projektet dock meddelat att deltagandet var inställt på grund 
av att de inte ville ha några budskap förutom Jesus. Detta skapade debatt i media, med många inlägg som 
gav stöd till projektet. 

 

Externa kontakter och arrangemang 
Datum Arrangemang 
   - Rutbildning för fritidsledarlinjen på Sigtuna folkhögskola 
24/1 Materialrelease på Hyllan, RFSL-huset i Stockholm 
3-5/2 Rutbildar-utbildning på Kärsögården 
1/3 Projektgruppsmöte 
2-4/3 Rutbildar-utbildning på Kärsögården 
6/3 Möten med Skeiv Ungdom och Humanistisk Ungdom i Oslo 
8/3 Nätverksmöte med Katolskt Forum 
19/3 Projektgruppsmöte 
2/4 Projektpresentation för RFSL:s förbund 
17/4 Projektpresentation för RFSL Stockholms skolinformatörer 
24/4 Projektpresentation för Nätverket Stolta föräldrar 
20-22/4 Anordnade konferensen [Håbeteologi] tillsammans med {Det trodde du 
 inte} som ägs av Lunds kyrkliga samfällighet 
2/5 Svenskkyrklig stiftsträff för konfirmationsansvariga 
3/5 Projektgruppsmöte 
5/5 Rutbildarna Lex och Clair höll en Rutbildning på Norrköping pride 
11/5 Göran och Lex höll en Rutbildning på universitetet i Linköping 
20/5 Rutbildarna Lisa och Hanna höll en Rutbildning på Uppsala pride 
25/5 Projektgruppsmöte 
30/5 Möte med projektgruppspartners om Rutbildningarnas framtid  
14/6 Projektgruppsmöte 
30/5-3/6 Projektet närvarade på HBTQ-festivalen i Göteborg i tält genom Svenska 
 kyrkans unga med roll-up och böcker 
31/5 Lina och Clair höll även i en Rutbildning på HBTQ-festivalen i Göteborg 
1/6 Lina representerade projektet vid uppstarten av Svenska kyrkans ungas 
 Demokratikonferens 
26/6 En projektpresentation och en Rutbildning hölls på Norska kristna 
 studentrörelsens internationella ekumeniska läger 
27/6 Deltog med en projekt- och materialpresentation på Skeive dager, Oslo 
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1-8/7 Projektet representerades tre timmar dagligen i Svenska kyrkans tält under 
 Almedalsveckan 
7/7 Arrangerade ett panelsamtal på temat ”mötesplatser för troende hbtq-
 personer” under Almedalsveckan 
31/7 En Rutbildning genomfördes på Stockholm Pride 
8-12/8 Bokbord på Frizon i samarbete med KRISS och Svenska kyrkans  unga 
1/9 Rut-bildarna Hanna, Sara och Ida höll en Rut-bildning för Härnösands  
 stift. 
 

Avslöja Heteronormen! 
Hösten 2011 startade lokalavdelningen Håbeteku projektet Avslöja Heteronormen på GU och Chalmers, där 

studenter kunde kontakta dem och berätta om heteronormativa inslag i sina utbildningar. I början av 2012 

startades i SFQ:s regi ett nationellt projekt som utökning av Håbeteku:s projekt. SFQ:s nationella projekt 

fick namnet Avslöja Heteronormen! och syftet med projektet är att belysa hur hetero- och cisnormer 

påverkar utbildningsinnehållet och studie- och arbetsmiljön inom högre utbildning samt synliggöra vikten 

av normkritik och kunskap om hbtq för Sveriges lärosäten. Huvudmålet med detta projekt är att 

sammanställa en rapport som skall verka som underlag för lärosätens likavillkorsarbete med avseende på 

sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt för utveckling av innehållet i högre utbildning. 

Rapporten skall ta sin grund i insamlade berättelser från hbtq-studenter om deras upplevelser av hetero- 

och cisnormativitet på landets högre lärosäten.  

Initiativtagare och projektledare för den riksomtäckande kampanjen var till en början Lex Björsmo men 

vid hans avgång tog Linnéa Skoglund och Lovisa Wretman över projektledarrollerna. Under våren 

rekryterades samarbetspartners och bidragsgivare till projektet. Dessa var Gymnastik- och 

idrottshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Borås, Högskolan i Dalarna, Karolinska 

institutet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. 

Dessutom utarbetades affischer och broschyrer för insamling av berättelser. Arbetet med projektet 

tappade fart vid byte av projektledare men under hösten trycktes och distribuerades materialet till 

lokalavdelningar, medlemmar och likavillkorsenheter vid olika lärosäten. Samtidigt fick Avslöja 

heteronormen! också en egen sida på SFQ:s hemsida, en Facebook-sida och möjligheter att skicka in 

berättelser både via mejl och hemsidan ordnades.  

Rosa Kuvertet 
15/5 – Adrian Repka höll i en workshop på RFSL-huset i Stockholm med ca. 10 deltagare. I övrigt ingen 
aktivitet. 
 

Verksamhet 
 

Styrelsen 
Spritt under året skedde en del avhopp från styrelsen av olika personliga anledningar, se mer om det under 
SFQ:s organisation 2012. Fyra nya styrelseledamöter valdes dock också in under våren under en extrainsatt 
kongress online den 21:a mars, vilket gjorde att styrelsen kunde fortsätta sitt arbete trots avhoppen.  
 

Nyhetsbrev 
Först Oskar Nordström och sedan Cecilia Hellström var ansvariga för Nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet 
skickades ut en gång i månaden. Månadens tips inrättades, där lokalavdelningar/medlemmar kunde tipsa om 
aktiviteter som lokalavdelningar/medlemmar kan hitta på, och under Lokalavdelningshörnan kunde 
lokalavdelningarna sprida information om sina inplanerade aktiviteter.  Mot slutet av året ändrades formen 
på nyhetsbrevet lite, och istället för att ha artiklar på svenska direkt följda av sin engelska översättning så 
skickades det svenska nyhetsbrevet i sin helhet följt av sin engelska översättning i sin helhet.  
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Media 
Under året har Gisela Janis, Frida Karlénius och Maria Aspvik i tur och ordning varit mediabevakare. 

Omnämningar har bland annat funnits genom söktjänsten Meltwater och sökningar på Internet.  

13/1 - "Sex hbt-organisationer får sex miljoner", Ungdomsstyrelsen. Pressmeddelande om hbt-bidraget 
där SFQ nämns som bidragstagare av etableringsbidraget. 
13/1 - "Stöd till HBTQ-studenter", Sveriges radio Upplandsnytt. Notis om att SFQ får bidrag från  
Ungdomsstyrelsen. 
13/1 - "Stort bidragstapp för RFSL", QX. Artikel om RFSL:s bidragstapp där SFQ nämns som en aktör  
som fått etableringsbidrag. 
17/1 - "Manifestation mot tvångssteriliseringar ", RFSL. Pressmeddelande om en manifestation mot  
tvångssteriliseringar, SFQ nämns som deltagare. 
18/1 - "Demonstration mot tvångssteriliseringar", RFSL:s kalendarium. SFQ nämns som deltagande  
organisation inför den planerade demonstrationen mot tvångssteriliseringar. 
18/1 - "Demonstration mot tvångssteriliseringarna!", SFQ. Pressmeddelande angående manifestationen  
mot tvångssteriliseringar. 
18/1 - "Kraftfull protest mot sterliseringstvång", RFSL. Artikel om manifestationen om  
tvångssteriliseringar, SFQ nämns som deltagare. 
2/2 - Annons i Kyrkans tidning om konferensen [håbeteologi]. 
Mars - SFQ:s tidning Wannabe nr 20 med tema Tro. Innehåller bland annat en presentation av  
SFQ:s förbundsstyrelse 2012, tankar inför verksamhetsåret 2012, artikel om projektet Religion  
hjärta hbt samt förbundsstyrelsens svar på lokalavdelnigen Håbetekus debattartikel om IGLYO:s  
planerade årsmöte i Tel-Aviv. 
8/3 - "Det är möjligt att vara både troende och HBT-person", DN. Artikel om Religion hjärta hbt:s samtal  
kring katolicism och hbt, arrangerat tillsammans med Katolskt forum.  
28/4 - "Konferens stärker banden mellan religion och hbt", Skånes Fria. Framsidebild och mittuppslag  
om konferensen [håbeteologi]. 
Maj - "Gud <3 hbtq = sant", Kom ut #2. Notis om Religion hjärta hbt:s metodmaterial. 
3/5 - "HBT-frågor stoppas på Jesusmanifestationen", KRISS. Pressmeddelande från projektet Religion  
hjärta hbt, SFQ och KRISS (kristna studentrörelsen i Sverige) då dessa nekades att delta som  
utställare vid Jesusmanifestationen i Kungsträdgården den 12:e maj. 
3/5 - "Inget HBT-stånd på Jesusmanifestation", Stockholms fria tidning. Fria tidningen skriver om att  
projektet Religion hjärta hbt och KRISS nekats att vara med som utställare vid  
Jesusmanifestationen. Projektledare Lina Kurttila har som kommentar lagt upp Lennart Möller 
(ordförande för Jesusmanifestationen) mail om varför projektet inte fick plats på manifestationen  
detta år. 
3/5 - "Jesusmanifestationen utestänger vissa kristna", bloggen Systematisk heresi. Artikel om att Religion  
hjärta hbt och KRISS inte fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen. Pressmeddelandet från  
SFQ, Religion hjärta hbt och KRISS är inkluderat. 
3/5 - "HBT-frågor nobbas av Jesusmanifestationen", Kyrkans tidning. Artikel om att Religion hjärta hbt 
och KRISS inte fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen. SFQ:s ordförande AK Fagerlund  
är med och kommenterar i artikeln. 
5/5 - "Mina damer och herrar… och alla andra?", Gaudeamus (Stockholms Universitets studenttidning).  
Artikel om Sveriges Förenade Studentårers fullmäktigemötesbankett där SFQ:s före detta  
sekreterare Gisela Janis deltog. Gisela är med i artikeln och kritiserar bland annat att frasen "mina  
damer och herrar" användes under banketten. 
7/5 - "Jesusmanifestationen portar hbt-personer", QX. Artikel om att Religion hjärta hbt och KRISS inte  
fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen. I artikeln citeras SFQ:s ordförande AK  
Fagerlund, Religion hjärta hbt:s projektledare Göran Christersson och Lina Kurttila samt KRISS  
ordförande Anna Burenius. 
8/5 - "Jesusmanifestionen utesluter hbt-frågor", Seglora Smedja. Artikel om att Religion hjärta hbt och  
KRISS inte fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen. 
8/5 - "Missionskyrkan besviken på Jesusmanifestationen", Dagen. Artikel om att Religion hjärta hbt och  
KRISS inte fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen. 
9/5 - "Enhet i Kristus bara för vissa", Kyrkans tidning. Artikel om att Religion hjärta hbt och KRISS inte  
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fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen.  
9/5 - "Hbt och religion – förenligt?", Landet runt. Framside bild på Lina Kurttila och mittuppslag om  
[håbeteologi] (samma som i Skånes Fria 28/4). 
11/5 - "Jesusmanifestationen - öppen för alla kristna?", Sveriges Radio P1. Sara Ytterbrink (KRISS) och  
Elisabeth Sandlund (tidningen Dagen) svarar på frågor kring att Religion hjärta hbt och KRISS inte  
fick delta som utställare vid Jesusmanifestationen. 
11/5 - "Sexdagarna i Uppsala 8-9 maj!", Uppsala studentkår. Artikel om Sexdagarna i Uppsala som  
arrangerades av Uppsala studenkår. SFQ deltog genom före detta ordförande Fej Ganebo Skantz  
som var med i ett panelsamtal. 
12/5 - "Jesusmanifestationen osynliggör hbt-personer", SVT Debatt. SFQ:s ordförande AK Fagerlund  
finns med på bild samt som medförfattare till artikeln som kommenterar att Religion hjärta hbt och  
KRISS nekades att delta som utställare vid Jesusmanifestationen. 
12/5 - "Otäckt att konservativa portar hbt-kristna", SVT Debatt. Elisabeth Ohlson Wallin kommenterar  
att kristna homosexuella inte borde stängas ute från Jesusmanifestationen. 
16/5 - "Festival för rättigheter", Ergo. Artikel om Uppsala pride där SFQ omnämns som arrangör av  
enworkshop om normer, religion och hbt (Religion hjärta hbt). 
16/5 - "15 000 gick för jesus", Kyrkans tidning. Artikel från Jesusmanifestationen, kritiken mot att  
Religion hjärta hbt och KRISS inte fick vara med nämns. 
22/5 - "Nätverk prisas för jämställdhetsarbete", Ergo. Artikel om utdelningen av Uppsala universitets  
jämställdhets pris 2012, efter vilken Lovisa Vretman presenterade SFQ:s projekt Avslojöa  
heteronormen!.. 
Juni - "Koranen fördömer inte homosexualitet", Insikt (Lafa) nr. 2/12. Om Mushin Hendriks och hans  
invigningstal på konferensen Håbeteologi som projektet Religion hjärta hbt arrangerade under  
våren 2012. 
6/8 - "Hbtq-studenter osynliggörs", Gaudeamus. Artikel om SFQ:s panelsamtal "Avslöja Heteronormen i  
högre utbildning" under Stockholm Pride. 
7/8 - "Almedalen, teckenspråk och religion hjärta hbt", Bloggen "jeu de rôles". Blogginlägg där seminariet  
"religion hjärta hbt = sant" som projektet Religion hjärta hbt höll under Almedalsveckan 2012  
nämns.  
4/9 - "Hallå där... ...Lovisa Vretman", Gaudeamus. Kort intervju med Lovisa Vretman om Avslöja  
Heteronormen!. 
14/9 - "Debatten om "HEN" en skitviktig eller elitistisk lyxfråga", Sveriges Radio, Olsson och Sjöberg i  
P4. Samtal om pronomenet hen med bl.a. Antonnika Perttula från lokalavdelningen Håbeteku. 
25/9 - "Ett nytt liv på högskolan", SvD Högskoleguiden. Reportage om hbtq-studentföreningars  
stödjande roll, skrivet efter besök under Gayteks spelkväll. Alla lokalavdelningar nämns. 
September - "Heteronormen regerar på våra högskolor", SODA (Södertörns Högskolas journalistiska  
förenings tidning) #3. Arikel skriven med anledning av prideseminariet Avslöja heteronormen - i  
högre utbildning. 
September - "Heteronormen måste avslöjas", SODA #3. Debattartikel om Avslöja heteronormen!, 
signerad av förbundssekreterare Veronica Lagerman Lindblom. 
4/10 - "Heteronormativt på universitetet", Ergo. Debattartikel om Avslöja Heteronormen!, signerad av  
förbundskassör Lovisa Vretman. 
8/10 - "Heteronormen på universitetet ska blottas", TV4 Uppsala. Inslag där Avslöja Heteronormen!  
presenteras. 
10/10 - "Handelskårens könsfest full av unkna fördomar ", Spionen (Göteborgs Universitets  
studenttidning). Lokalavdelningen Håbeteku kritiserar en Handelskårsfest vid Göteborgs universitet  
med tema "byta kön kvällen till ära". 
 
 

Wannabe 
Wannabe nr. 20 utkom i mars 2012 och hade temat Tro. Efter det låg arbetet med Wannabe på is 
eftersom redaktionen avgick under året och på grund av ej tillräckliga ekonomiska medel för fortsatt 
utgivning. Några gamla nummer som saknats hittades under året och lades till i det digitala arkivet på 
hemsidan, men exemplar av nr. 2, 3, 4 och 8 saknas fortfarande och en efterlysning av dem skickades ut 
med nyhetsbrevet i december 2012, dock utan resultat. 
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Webben 
Oskar Nordström var webmaster fram till september och hade planer på att starta ett slags forum för 
lokalavdelningar samt en Avslöja Heteronormen! – sida. Men när Oskar avgick fick Naomi Hertzberg ta 
över och de planerna lades tills vidare på is. Avslöja Heteronormen! fick en egen flik på hemsidan, under 
Projekt. I samband med en ändring av FTP- lösenordet började filöverföringen krångla och kunde ej längre 
göras över hemsidan. Det löstes tillfälligt genom att logga in via en filläsare, till exempel Windows 
Explorer eller likande. Under 2012 användes Surftown som webbhotell och i december uppgraderades 
kontot till ett företagskonto. Bloggen hbtqstudenterna.wordpress.com användes inte alls. 
 

Medlemsavgift 
I februari 2012 skickades fakturor ut till alla medlemmar i registret eftersom det fastställts att medlemskap 
i SFQ skulle kosta 50 kr per år. Efter detta massutskick har fakturor löpande skickats ut till alla som 
ansökt om medlemskap och det har skett via MyClub. Ett nytt system har införts i MyClub för att bättre 
skilja på medlemmar, till exempel skulle stödmedlemmar inte kontaktas under året. För att möjliggöra det 
infördes alternativen  Stödmedlem, Lokal nivå och Nationell nivå vid registrering, vilket gjorde att utskicken 
lättare kunde hamna hos rätt medlemmar.  
 

Profilprodukter 
SFQ har under året fortsatt försäljning av termomuggar. Regnbågsklubbor, pennor och klisterlappar från 
2011 har använts och delats ut under diverse arrangemang.  
 
 

Arrangemang och aktiviteter 

HBTQ-festivalen 
Under 2012 deltog SFQ i HBTQ-festivalen, Göteborg, genom lokalavdelningen Håbeteku och projektet 
Religion hjärta hbt. Håbeteku, med stöd av Cecilia Hellström och Linnéa Skoglund från förbundsstyrelsen, 
höll i ett seminarium om det lokala projektet Avslöja heteronormen på GU och Chalmers samt deltog i 
regnbågsparaden med SFQ:s banderoll. 

Almedalsveckan 
Som vanligt närvarade SFQ under Almedalsveckan, i år genom projektet Religion hjärta hbt. Oskar 
Nordstöm och Frida Karlenius representerade projektet och SFQ genom att stå i Svenska Kyrkans tält 
samt närvara på olika seminarier och mingel. De delade också ut medlemstidningen Wannabe och tog 
varje tillfälle till att prata om SFQ:s vision samt det nystartade projektet Avslöja Heteronormen!. 

Falu Pride 
SFQ blev inbjudna att delta under Falu Pride, dels som paneldeltagare och dels för att stå med ett 
infobord. Panelsamtalet handlade om mångfald i arbetslivet och SFQ representerades där av Maria 
Aspvik. Cecilia Hellström var också på plats för att vara med och representera SFQ vid infobordet och 
under resten av arrangemanget. 

Miljöpartiet Stockholm 
SFQ har under året haft kontakt med Miljöpartiet Stockholm och Gröna Studenter då vi blivit inbjudna 
att bidra med tankar och idéer till deras respektive fortsatta arbete kring hbtq-frågor. SFQ är en 
partipolitiskt obunden förening, men vi för gärna en dialog när vår kompetens efterfrågas. 

Stockholm Pride 2012 
Under Stockholm Pride 2012 deltog SFQ i Pride house och i prideparaden samt arrangerade två 
pysseltillfällen inför paraden och en picknick i Skinnarviksparken. 
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Pride House 
3 

 Rutbildning tillsammans med Religion <3 HBT, som höll i punkten och stod för planerandet.  

 Avslöja heteronormen – i högre utbildning, ett panelsamtal som arrangerades av SFQ tillsammans med 
Saco Studentråd, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Psykologförbundets 
studeranderåd. I panelen satt: 
Jacko Nilsson – har arbetat med jämlikhetsfrågor på Stockholm Universitets studentkår. 
Freddy Grip - ordförande från Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening. 
Matilda Wurm - doktorand i psykologi och som skrivit uppsats om hur psykologers 
hbtqkunskaper är bristfälliga och hur detta påverkar yrkeskompetens. 
Moderator - Tanvir Mansur från Saco Studentråd. 
Seminariet ägde rum i Eko-teket i Kulturhuset och blev fullsatt.  

 Hur kan högskolan bli mer inkluderande för transpersoner? 
SFQ:s före detta ordförande Camilla Nylundh arrangerade denna paneldiskussion tillsammans 
med SFQ. Paneldiskussionen byggde på Camillas kandidatuppsats i detta ämne. I 
paneldiskussionen diskuterades det hur lärosätena förhåller sig till sina likabehandlingsplaner till 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Under samtalet diskuterades 
också möjliga förbättringar i lärosätenas likabehandlingsarbete. I panelen satt: 
Ann-Sofie Lönngren -universitetslektor på Uppsala Universitet och kursledare för ”Utbildning 
om jämlikhet med fokus på normer kring sexuell läggning och könsidentitet”. 
Ann-Sofie Wigg Bodin - samordnare för Lika villkor på Uppsala Universitet 
Christian Edling  - jämlikhetssamordnare på Stockholms Universitet. 
Malou Zilliacus - f.d. ordförande för jämlikhetskommitén på Lunds Universitet 
Moderator - Camilla Nylundh 

 
 

Prideparaden 
 Förberedelse - SFQ arrangerade två tillfällen för att måla banderoll och sätta samman spellista till 

Prideparaden. Representanter från SFQ, lokalavdelningarna Gaytek, RainbowS och Queerolinska 
kom och deltog. Även representanter från SSCO var med och pysslade. 

 Paraden - I Prideparaden gick SFQ under parollen: Tillsammans avslöjar vi heteronormen! För en bättre 
högre utbildning. Temat var färgen grön. Vi samarbetade och gick tillsammans med de andra 
studentorganisationerna Saco Studentråd (Sveriges akademikers centralorganisation), SFS 
(Sveriges förenade studentkårer) och SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). 
Flaket hyrdes likt föregående år från Lars Kock. De deltagande studentorganisationerna kände sig 
mycket nöjda och Saco studentråd skrev sen även om deras deltagande i Stockholm Pride 2012 
som en vecka värd att minnas. 

 

Kongress 2012 
Den 16-18 november hölls SFQ:s kongress. Kongressen ägde rum på RFSL-huset på Sveavägen 59 i 
Stockholm. Det var 29 stycken anmälda deltagare varav 27 stycken deltagande på kongressen. Av de sju 
lokalavdelningar som hade rösträtt närvarade sex stycken, vilka representerades med en röst var. Förutom 
att en ny styrelse valdes så fastställdes även verksamhetsplanen för 2013 samt nya stadgar. 

Mötesordförande 
Mötesordförande var Erik Arroy som är ordförande för SFS, Sveriges förenade studentkårer och 
mötessekreterare var Emilia Wikström-Melin som är vice-ordförande för SSCO, Stockholms studentkårers 
centralorganisation.  
 

Mat 
Maten caterades från firman Finerma. Personen som driver Finerma och som lagar all mat heter Gunnar 
Hermansson. Finerma rekommenderas i framtiden då det var gott, prisvärt med stora portioner och 
veganskt.  Om en vill catera mat från Finerma även i framtiden så kan en kontakta Gunnar här:  
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Mail: finerma3@gmail.com 
Tel nr: 073-3439693 
 

Ny styrelse: 
En ny styrelse valdes:  
Förbundsordförande: Antonnika Perttula 
Vice förbundsordförande: Johan Lundby 
Förbundskassör: Emma Bergenholtz 
Förbundssekreterare: Tess Emma Svensson 
Förbundsledamöter: 
Anna Ehlin, Katyan Barraza Merino, Pernilla Sivenbring, Petronella Tillö, Sara Törnqvist samt Sabina 
Hedbäck 
Verksamhetsrevisorer: 
Katarina Bivald (sammankallande) och Moa Neuman 
Ekonomisk revisor: Tomas Berg (Focus Revision AB) 
Valberedning: 
Cecilia Hellström (Sammankallande), Linnéa Skoglund, Veronica Lagerman Lindblom, Pom Sandberg och 
Lovisa Wretman 
 
 
 
 
 

Kontakter 
 

Besök hos lokalavdelningar 
Datum  Arrangemang  SFQ-representanter 
7/2 Filmkväll hos Gaytek AK Fagerlund 
23/2 Möte med Antonnika Perttula, Håbeteku AK Fagerlund 
23/5 Picknick med Rainbows Cecilia Hellström 
23/5 SFQ Uppsalas årsmöte Lovisa Wretman 
2/8 Hälsade på MDH Regnbågsstudenterna i  Cecilia Hellström, Veronica Lagerman 
 Södermanlands myndigheter och organisationers  Lindblom 
 tält i Pride Park 
27/9 Gayteks årsmöte Veronica Lagerman Lindblom 
11/10 Queerolinskas årsmöte Naomi Hertzberg, Veronica 
  Lagerman Lindblom 

Externa kontakter och arrangemang* 
Datum  Arrangemang  SFQ-representanter 

24/1 Inflyttningsfest i samband med Religion hjärta hbt:s 
releasefest 

AK Fagerlund m.fl. från 
förbundsstyrelsen 

2/2 Öppet hus hos RFSL AK Fagerlund 
28/2 Stormöte Uppsala Pride Lovisa Wretman 
21/3 Möte med Diskrimineringsombudsmannen Lex Björsmo 
22/3 Möte med nätverket HBT och skola Camilla Nylundh 
25/3 Stockholm Prides årsmöte Lex Björsmo, Maria Aspvik 
20-22/4 Deltagande i [Håbeteologi] Cecilia Hellström, Maria Aspvik, 

AK Fagerlund, Lex Björsmo 
30/3-1/4 RFSL Ungdoms kongress Gisela Janis 
24/4 Spelkväll i KTH:s kårhus Cecilia Hellström, Naomi 

Hertzberg, Maria Aspvik samt 
medlemmar 

4-6/5 SFS FUM Gisela Janis 
9/5 Sexdagarna i Uppsala Fej Ganebo Skantz, Lovisa 

Wretman 
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15/5 Rosa kuvertet Majoriteten av förbundsstyrelsen 
samt medlemmar 

22/5 Uppsala Universitetets jämställdhetsdag Lovisa Wretman 
24-25/5 Nordic LGBT & Friends Business Leadership 

Forum 
Cecilia Hellström, Maria Aspvik, 
Naomi Hertzberg samt medlemmar 

25/5 Uppstartsmöte för LGBT & Friends Sweden 
Professional Network 

Maria Aspvik samt medlemmar 

30/5-3/6 HBTQ-festivalen Cecilia Hellström, Linnéa Skoglund 
samt medlemmar från Håbeteku 

7/6 HBTQ-kväll med Miljöpartiet Stockholm Cecilia Hellström, Naomi 
Hertzberg 

2-8/7 Almedalsveckan Frida Karlenius, Oskar Nordström 
31/7-5/8 Stockholm Pride Veronica Lagerman Lindblom 
5-13/8 ANSO konferens på Island Veronica Lagerman Lindblom, 

Pernilla Sivenbring 
29/8 Möte med Ungdomsstyrelsen om ansökan 

om statsbidrag 
Veronica Lagerman Lindblom 

19/9 Möte med Miljöpartiet Stockholm Cecilia Hellström, Naomi 
Hertzberg, Lovisa Wretman, Emma 
Bergenholtz 

22/9 Falu Pride Cecilia Hellström, Maria Aspvik 
25-26/10 European Transgender Participation 

Symposium, Dordrecht, Nederländerna 
Maria Aspvik 

5-6/12 Online Hate Speech Conference, Nikolaev, Ukraina Emma Bergenholtz 
6/12 SFS glöggmingel Antonnika Perttula 
7-8/12 IGLYO General Assembly, Nikolaev,Ukraina Emma Bergenholtz 
17/12 Möte med Gröna Studenter Fej Ganebo Skantz 

 
 

* Verksamhets-och personalmöten för Religion hjärta hbt tillkommer, se övriga möten. 

 

SFQ:s organisation 2012 
 

Förbundsstyrelsen 
AK Fagerlund, förbundsordförande 
Lex Björsmo, vice förbundsordförande till och med 8/9 (sjukskriven från april, Cecilia Hellström blev då 
tillförordnande vice förbundsordförande) 
Cecilia Hellström, vice förbundsordförande från och med 9/9 
Gisela Janis, förbundssekreterare till och med 30/4 
Veronica Lagerman Lindblom, förbundssekreterare från och med 31/5 
Lovisa Wretman, förbundskassör 
 
Maria Aspvik, förbundsstyrelseledamot från och med 21/3 
Warren Bruce, förbundsstyrelseledamot till och med 28/4 
Naomi Hertzberg, förbundsstyrelseledamot från och med 21/3 
Frida Karlénius, förbundsstyrelseledamot 
Oskar Nordström, förbundsstyrelseledamot till och med 9/9 
Linnéa Skoglund, förbundsstyrelseledamot från och med 21/3 
Micael Sverkersson, förbundsstyrelseledamot, sjukskriven från och med 20 mars 
 

Förbundsstyrelsemöten 
Möte nr.  Datum Plats 
1 21/1 - 22/1 SFQ:s kontor, Stockholm 

http://www.hbtqstudenterna.se/
mailto:info@hbtqstudenterna.se


Verksamhetsberättelse 2012 

   
 

Sveriges Förenade HBTQ-studenter, SFQ www.hbtqstudenterna.se Sida 13 av 15 
Box 34444                                                         info@hbtqstudenterna.se Mobil: 0738-310000 

103 69 Stockholm  Org.-nummer: 802409-5740 
Justeras: ________; ________; ________; ________; ________; ________; ________; ________ 

 

2 18/2 - 19/2 SFQ:s kontor, Stockholm 
3 31/3 - 1/4 Online, Skype 
4 28/4 - 29/4 Online, Skype 
5 16/6 - 17/6 SFQ:s kontor Stockholm 
6 28/7 - 29/7 Online, Skype 
7 8/9 - 9/9 SFQ:s kontor Stockholm 
8 20/10 - 21/10 Online, Skype 
9 8/12 – 9/12 SFQ:s kontor, Stockholm 
 

Presidiemöten 
Möte nr.  Datum Plats 
1 14/1 SFQ:s kontor, Stockholm 
2 12/2 SFQ:s kontor, Stockholm 
3 27/2 SFQ:s kontor, Stockholm 
4 18/3 SFQ:s kontor, Stockholm 
5 2/7 Online, Skype 
6 3/9 SFQ:s kontor, Stockholm 
 
 
 
 

Övriga möten  
Verksamhets- och personalmöten med Lina och/eller Göran (Religion hjärta hbt)  
Datum Mötestyp 
13/1 Personal 
16/1 Verksamhet 
23/1 Personal 
30/1 Verksamhet 
10/2 Personal 
13/2 Verksamhet 
22/2 Verksamhet 
23/2 Personal 
29/2 Verksamhet 
6/3 Personal 
16/3 Verksamhet/personal 
20/3 Verksamhet/personal 
14/5 Verksamhet/personal 
28/5 Verksamhet/personal 
11/6 Verksamhet/personal 
12/8 Personal 
 

Extrainsatt kongress  
21/3 Online, Skype 
Extra förbundsstyrelseledamöter valda: Maria Aspvik, Cecilia Hellström, Naomi Hertzberg, Linnéa 
Skoglund. 
 

”Stockholmsmöte” (Allmänt diskussionsmöte) 
11/6 SFQ:s kontor, Stockholm 
 

Diskussionsmöte inför kongress 
8/11 Online, Skype 
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Anställda 
Lina Kurttila och Göran Christersson, projektledare för Religion hjärta HBT till och med 31/8, sedan togs 
projektet över av Svenska kyrkans unga. 
 

Övriga förtroendevalda 
Valberedning 
Valberedningen bestod från början av fyra personer; Camilla Nylundh, Karin Tillberg, Philipp O’Mara och 

Ina Sörlid. Ina valde att lämna valberedningen 20/6  på grund av personliga skäl. Camilla Nylundh gjorde 

de flesta intervjuerna och valberedningen lade sedan i samråd sitt förslag. 

Verksamhetsrevisor 
Moa Neuman 

Auktoriserad revisor 

Fredrik Sjölander (KPMG) till och med 15/9. 
Tomas Berg (Focus Revision AB) från och med 16/9. 

Revisorsuppleant 

Anders Taaler (KPMG) till och med 15/9. 

 

Medlemmar 
20071231 fanns 491 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 
Kvinnor: 314   Män: 151  Annat: 26 
20081231 fanns 599 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 
Kvinnor: 415  Män: 176  Annat: 8 
20091231 fanns 599 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 
Kvinnor: 383  Män: 172  Annat: 33 
20101231 fanns 219 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 
Kvinnor: 127   Män: 69  Annat: 23 
20111231 fanns 74 medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 
Kvinnor: 56   Män: 17  Annat: 1 
20121231 fanns 171 betalande medlemmar i SFQ:s medlemsregister varav: 
Kvinnor: 103   Män: 47  Annat: 21 
 
 

Lokalavdelningar 
Lokalavdelningar med minst 5 betalande medlemmar vid 2012-12-31 
Gaytek  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms län 
HÅBETEKU  Göteborgs Universitet och Chalmers, Västra Götalands län 
Queerolinska  Karolinska Institutet, Stockholms län 
RainbowS  Stockholms Universitet, Stockholms län 
Regnbågen  Linköpings Universitet, Östergötlands län  
SFQ Umeå  Umeå Universitet, Västerbottens län 
SFQ Uppsala  Uppsala Universitet, Upplands län 
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För Sveriges Förenade HBTQ-studenter  

 
Antonnika Perttula Johan Lundby 
 
 

 
 
 

Tess Emma Svensson Emma Bergenholtz 
 
 
 

Petronella Tillö Sabina Hedbäck 
 
 
 

Sara Törnqvist Anna Ehlin 
 
 
 

Katyan Barraza Merino  
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