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Stadgar för Sveriges förenade
HBTQIA+ studenter - SFQ
Senast uppdaterad av kongressen den 25-26 november 2017

Associationsform
§ 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan
rättshandlingsförmåga.

Organisation
§ 2 Riksförbundets namn är Sveriges förenade HBTQIA+ studenter. Den
officiella förkortningen är SFQ. SFQ består av medlemmar, sammanslutna i
lokalavdelningar vid landets universitet och högskolor. Förbundet utgör ett
stöd för verksamhet på lokal nivå och ansvarar för förbundets
medlemsregister. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. SFQ kan
dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer.
§ 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 med ansvar för medlemsregister och kontakt med
förbundsstyrelsen. Lokalavdelningens verksamhet rapporteras till förbundet i
en verksamhetsredovisning årligen.

Syfte
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§ 4 Förbundet arbetar för att förbättra situationen för personer som
marginaliseras av hetero- och cisnormer, exempelvis homo- och bisexuella,
trans*personer, intersexuella, asexuella och queera personer som studerar vid
Sveriges universitet och högskolor. Genom intersektionell normkritik bedriver
förbundet påverkansarbete nationellt och lokalt med fokus på cis- och
heteronormativitet i högre utbildning, samt utbildar och skapar debatt om
dess konsekvenser för studenten, studier och studiemiljö.

Medlemskap
§ 5 Medlem kan den person bli som ställer sig bakom förbundets syfte och
erkänner förbundets stadgar. Den person som vill bli medlem i SFQ ansöker
aktivt skriftligen om medlemskap och betalar den av kongressen fastslagna
medlemsavgiften på 50 kr per år. Medlemskap i SFQ gäller för ett kalenderår i
taget. Medlemskap i SFQ innebär stadgeenliga möjligheter för enskild
medlem att påverka beslut om förbundets verksamhet och inriktning genom
anslutning till lokalavdelning eller lokalt nätverk.

Uteslutning
§ 6 En medlem kan uteslutas om denna inte efterföljer förbundets och/eller
lokalavdelningens stadgar, motarbetar förbundets och/eller lokalavdelningens
syfte eller på annat sätt genom sitt handlande skadar förbundet. Sittande
förbundsstyrelse kan, sedan berörd medlem beretts tillfälle att yttra sig, fatta
beslut om uteslutning. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars (2/3)
majoritet.
§ 7 En lokalavdelning kan uteslutas om denna inte efterföljer förbundets
värdegrund, motarbetar förbundets syfte eller på annat sätt genom sitt
handlande skadar förbundet. Sittande förbundsstyrelse kan, sedan berörd
lokalavdelning beretts tillfälle att yttra sig, fatta beslut om uteslutning. För
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uteslutning krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet och beslutet är
gällande fram till nästkommande förbundskongress. Vid förbundskongress
bekräftas eller avslås förbundsstyrelsens beslut. För sådant beslut krävs minst
två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid avslag ogiltigförklaras uteslutningen och
lokalavdelningen kvarstår. Lokalavdelning vars uteslutning bekräftats av
förbundskongressen kan inte ge anspråk på förbundets tillgångar.

Utträde
§ 8 En medlem som vill utträda ur förbundet innan dennes medlemskap gått ut
ska skriftligen meddela detta till lokalavdelningens registeransvariga.
§ 9 En lokalavdelning som vill utträda ur förbundet ska besluta om utträde och
redovisa detta till sittande förbundsstyrelse. Utträdet konstateras vid
nästkommande förbundskongress. Lokalavdelning som beslutat om utträde ur
förbundet kan inte utge anspråk på förbundets tillgångar.

Avslutat medlemskap
§ 10 Lokalavdelning som inte uppvisat aktivitet på två år eller mer kan av
sittande förbundsstyrelse anses ha avslutat sin lokala verksamhet.
Förbundsstyrelsen fattar beslut om upphörande av lokalavdelning inom
förbundet. Vid beslut om upphörd verksamhet kan lokalavdelningen inte ge
anspråk på förbundets tillgångar.

Förbundskongress
§ 11 Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundskongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt av
lokalavdelningarna valda ombud. Förbundskongressen är öppen för samtliga
medlemmar i förbundet, dock äger endast de valda ombuden rösträtt.
Förbundskongressen fastlägger verksamhetsplan och granskar
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förbundsstyrelsens arbete.
§ 12 Ordinarie förbundskongress ska hållas årligen före november månads
utgång. Extra kongress ska hållas på förbundsstyrelsens eller revisors
begäran. Extra kongress ska även hållas om mer än en tredjedel (1/3) av
förbundets lokalavdelningar/nätverk eller en tredjedel (1/3) av förbundets
medlemmar så begär.
§ 13 Vid ordinarie förbundskongress ska följande ärenden behandlas:
1

Mötets öppnande

2

Val av mötesordförande

3

Val av mötessekreterare

4

Val av två personer att jämte förbundskongressens ordförande och
sekreterare justera protokollet samt vara rösträknare

5

Fråga om förbundskongressens stadgeenliga utlysande

6

Godkännande av föredragningslista

7

Fastställande av röstlängd

8

Fastställande av lokalavdelningar

9

Fastställande av verksamhetsberättelse

10

Fastställande av resultat- och balansräkning

11

Revisionsberättelser

12

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

13

Behandling av propositioner från förbundsstyrelsen

14

Behandling av motioner

15

Fastställande av verksamhetsplan

16

Fastställande av budgetförslag för kommande år

17

Fastställande av antal ledamöter för kommande mandatperiod

18

Val av förbundsordförande
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19

Val av vice förbundsordförande

20

Val av förbundskassör

21

Val av förbundssekreterare

22

Val av förbundsledamöter

23

Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter för kommande
mandatperiod

24

Val av verksamhetsrevisorer

25

Val av godkänd revisor

26

Val av valberedning

27

Övriga frågor

28

Mötets avslutande

§ 14 Vid förbundskongressen har varje lokalavdelning rösträtt. Antalet röster
per lokalavdelning på det totala antalet medlemmar i dessa som finns
registrerade hos förbundet den 1 oktober för det aktuella året. Lägsta antalet
röster per lokalavdelning är 1, och högsta antal är 3.
5-50 medlemmar = 1 röst
51-100 medlemmar = 2 röster
101 eller fler medlemmar = 3 röster

Denna rösträtt utövas av lokalavdelningens före kongressen utsedda ombud.
Fullmaktsröstning är tillåten, dock bör ombud inte sitta med fler än en röst
samtidigt.

§ 15 Kallelse till förbundskongressen, föredragningslista och propositioner ska
vara samtliga medlemmar tillhanda senast sex veckor före
förbundskongressen.
§ 16 Rätt att framlägga motioner till förbundskongressen äger lokalavdelning,
förtroendevald inom förbundet, enskild medlem inom lokalavdelning samt
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grupp av sådana lokalavdelningar, förtroendevalda och/eller enskilda
medlemmar. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor
före förbundskongressen. Valberedningens förslag ska vara medlemmarna
tillhanda senast tre veckor innan kongressen och förbundsstyrelsens svar på
motioner senast två veckor innan kongressen.

§ 17 Beslut fattas med enkel majoritet. Sluten omröstning ska hållas om någon
så begär. Vid personval hålls alltid sluten omröstning om antalet kandidater
överstiger antalet poster, eller om någon så begär. Vid lika röstetal ska
lottning tillämpas. Minst hälften av förbundets lokalavdelningar, och minst
hälften av de av lokalavdelningarna inrapporterade antalet ombud, ska vara
representerade för att förbundskongressen ska vara beslutsmässig.

Valberedning
§ 18 Kongressen utser valberedning bestående av lägst tre och högst fem
ledamöter. Kongressen utser en av ledamöterna till sammankallande.
§ 19 Valberedningen nominerar kandidater till förbundsstyrelsen och presidiet
samt revisorer. Valberedningen ska aktivt verka för mångfald.
Valberedningens förslag ska presenteras senast tre veckor före kongressen.
Valberedningen sammanställer även en lista över personer som önskar ingå i
följande års valberedning.

Förbundsstyrelse
§ 20 Förbundsstyrelsens ledamöter nomineras av valberedningen,
lokalavdelningarna eller kandiderar själva inför kongressen.
§ 21 Förbundsstyrelsen ska ha lägst tre och högst åtta ledamöter, exklusive
presidium.
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§ 22 Förbundsstyrelsens mandatperiod sträcker sig från 1 januari året efter
man valts till 31 december samma år.

§ 23 Förbundsstyrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Sluten omröstning
ska hållas om någon så begär. Minst hälften av förbundsstyrelsens ledamöter
och minst två presidiemedlemmar ska vara närvarande för att mötet ska vara
beslutsmässigt.
§ 24 Protokoll ska föras under förbundsstyrelsens möten. Protokollen ska
innehålla framställda och inte återtagna yrkanden samt beslut. Protokollen
ska justeras av mötesordförande och en av förbundsstyrelsen för mötet vald
justeringsperson. Protokollen ska justeras och presenteras senast två veckor
efter mötet.

§ 25 Medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsens möten.
Dock har endast förbundsstyrelsen rösträtt.
§ 26 Om en ledamot avgår och förbundsstyrelsen håller sig inom ramen för
antal ledamöter enligt stadgan, avgör förbundsstyrelsen huruvida
fyllnadsval ska ske eller ej. Understiger ledamotsantalet stadgan ska
fyllnadsval hållas i samråd med valberedningen. Fyllnadsval ska
annonseras till alla medlemmar genom SFQ:s kanaler. Det är
förbundsstyrelsen i samråd med valberedningen som tar beslut i val av nya
medlemmar till förbundsstyrelsen.

Presidium
§ 27 Presidiet består av förbundsordförande, vice förbundsordförande,
förbundskassör och förbundssekreterare. I presidiet bör mer än en
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könstillhörighet finnas representerad.
§ 28 Presidiets uppgifter är att strategiskt och ekonomiskt leda förbundet
mellan förbundsstyrelsens sammanträden.
§ 29 Presidiebeslut ska fastställas av förbundsstyrelsen vid nästkommande
förbundsstyrelsemöte.
§ 30 Avgår en presidial kan en ledamot, på förslag av förbundsstyrelsen,
överta den obesatta posten. Då krävs ej fyllnadsval. Om förbundsstyrelsen
saknar förslag på ny presidial av tillsatta ledamöter, ska valberedningen
inkallas samt extrainkallad kongress hållas för val av ny presidial.
Extrainkallad kongress kan hållas fysisk eller på distans.
§ 31 Presidiets behörighet regleras av stadgar, policydokument och fullmakt
från förbundsstyrelsen.

Revisorer
§ 32 Lägst en och högst två verksamhetsrevisorer ska utses vid kongressen.
Förbundsstyrelsemedlemmar som suttit under innevarande år får ej kandidera
eller väljas till posten verksamhetsrevisor, detta på grund av jäv.
Verksamhetsrevisorn har alltid rätt att närvara vid förbundsstyrelsemöten.
Verksamhetsrevisorn ska granska förbundsstyrelsens förvaltning och
ekonomiska verksamhet. Verksamhetsrevisorn ska lämna förslag till
kongressen i frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.
§ 33 Utöver verksamhetsrevisorn skall också en ekonomisk revisor utses, som
skall granska förbundets räkenskaper och förvaltning och lämna förslag till
kongressen i frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen
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har mandat att byta ekonomisk revisor under verksamhetsåret om det anses
nödvändigt. Ekonomisk revisor skall i enlighet med för vår tid gällande
lagstiftning inneha vederbörlig behörighet.

Firmatecknare
§ 34 Förbundets firma tecknas av förbundsordförande och förbundskassör var
för sig.

Säte
§ 35 Förbundets säte är Stockholm.

Stadgar
§ 36 Endast kongressen äger rätt att fatta beslut om ändring av förbundets
stadgar. Sådant beslut fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet. Beslut om
ändring av §§ 2, 4, 6, 7, 34 och 37 fattas med fyra femtedelars (4/5) majoritet.

§ 37 Vid tvist tolkas stadgarna av förbundsordförande i samråd med
verksamhetsrevisor.
§ 38 Räkenskapsår och verksamhetsår löper från och med 1 januari till och
med 31 december.
§ 39 Upplösning av förbundet beslutas av kongressen och kräver minst fyra
femtedelars (4/5) majoritet av det inrapporterade antalet närvarande
ombudsröster. Om minst hälften av medlemmarna vill driva förbundet vidare
utifrån samma syfte ska förbundets tillgångar tillfalla denna nya organisation.
I annat fall delas förbundets tillgångar mellan de lokala avdelningarna.
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