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Vill du vara vår volontär på Stockholm Pride?

Nominera kandidater till SFQ priset!

Stockholm Pride äger rum 26 -31 juli och SFQ kommer i år,
precis som i fjol, delta i firandet med tält i Pride Park, ha
seminarium i Pride House och det hetaste flaket i paraden.

SFQ-priset tilldelas varje år en person eller aktör som gjort
något extra bra för att förbättra situationen för HBTQstudenter samt motverka heteronormativitet i högre
utbildning. Det är du som medlem i SFQ som nominerar
lämpliga kandidater och utifrån detta kommer
förbundsstyrelsen sedan att välja ut en vinnare! Så fundera
på om du vet någon eller några gjort något speciellt för
HBTQ-studenter och skicka in en motivering till
info@hbtqstudenterna.se senast den 1 oktober. Vinnaren
kommer att tillkännages i samband med SFQ:s kongress i
november.

Vi söker volontärer till SFQ:s tält i Pride Park. Varje volontär
kommer ha 2-3 pass mellan måndag 26 juli och söndag 1
augusti. Som tack kommer du att få en Pride Dogtag som ger
gratis inträde i Pride Park och Pride House hela veckan, värd
800kr. Arbetsuppgifter är bland annat att rigga i tältet, möta
besökande samt representera SFQ. Vi söker volontärer från
hela landet! Observera att SFQ inte ersätter resa eller
boende.
Sista ansökningsdag: 17 maj
Kom ihåg att inkludera kontaktuppgifter, vilka arbetsuppgifter
du är bra på/föredrar och vilka datum du är tillgänglig under
Pride-veckan.
Frågor och interessanmällande skickas till Ann Kristin
Fagerlund ann.kristin@hbtqstudenterna.se eller telefon
0700541170.
Mer information om SFQ/Stockhom Pride kommer i nästa
nyhetsbrev.

Nominate candidates for the SFQ-price!
The SFQ-price is every year awarded to a person or
organisation who has done something extra special to
improve the situation for LGBTQ students and counteract
heteronormativity in higher education. It is you as a member
of SFQ who nominate candidates and from this the national
board will select winner! So think about if you know any
person or persons how has done something special for
LGBTQ students and submit a justification to
info@hbtqstudenterna.se by October 1st. The winner will be
announced during SFQ's congress in November.

Wanna be one of our volunteers at Stockholm
Pride?
Stockholm Pride is coming up and SFQ will, as per usual,
take part in the celebration. We’ll have a tent in Pride Park,
organize seminars in Pride House and take part in the parade
with our own float.
We are looking for volunteers for SFQ’s Pride Tent. Each
volunteer will put in 2-3 shifts between Monday 26th of July –
Sunday 1st of August. In return SFQ will cover your Pride
Dogtag which gives you free entrance in Pride Park/Pride
House all week, worth 800 SEK. The task will vary but
examples are: rigging tent, meeting visitors in the park,
promoting SFQ etc. We’re looking for volunteers from all over
the country to represent SFQ. Please note that SFQ will not
cover travel expenses or accommodation.
Deadline: 17 May
Remember to include contact information, which tasks you
prefer/are good at (no guarantees though) and which days
you are available during Pride week.
For more information and to sign up contact Ann Kristin
Fagerlund on ann.kristin@hbtqstudenterna.se or Phone:
0700541170.

Följ med SFQ till Almedalen!
Politikerveckan i Visby samlar varje år politiker, lobbyister och
intresseorganisationer för en vecka full av seminarier, mingel
och happenings. SFQ kommer att vara på plats 4-7 juli med
sex personer. Vill du vara en av dem? Skicka ett mail till
Camilla på ordf@hbtqstudenterna.se senast den 10:e maj
med en kort motivering kring varför just du vill åka. Skriv även
kontaktuppgifter samt vilken lokalavdelning du representerar.
Resa, boende samt ett mål mat per dag ingår.

Join SFQ in Almedalen!
Every year politicians, lobbyists and non-government
organisations gather in the town of Visby to attend seminars
and mingles. SFQ will be there 4-7th of July represented by
six persons. Do you want to be one of them? Send an email
to Camilla on ordf@hbtqstudenterna.se the latest 10th of May
with a short motivation on why you would like to go. Also
write contact information and which local branch you
represent. Travel, accommodation and one meal a day will be
covered.

More info about SFQ at Stockholm Pride coming up in the
next newsletter.
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Vill din lokalavdelning stå värd för SFQ:s Kongress
2010
Förra året stod Regnbågen i Linköping värd för SFQ:s
kongress och vi vill gärna fortsätta traditionen att någon
lokalavdelning har hand om Kongressen. Som Kongrssvärd
står lokalavdelningen för det praktiska arrangemanget med
hjälp av vice ordförande Sanna Nilsson. Förbundet står för
alla kostnader förknippade med Kongressen. Är din
lokalavdelning intresserad?
Skicka ett mail till Sanna på info@hbtqstudenterna.se

Do your local branch want to host SFQ’s Congress
2010?
Last years host was Regnbågen in Linköping and SFQ would
now like the follow this tradition by having another local
branch to host this years Congress. As hosts of the Congress
the local branch make all the practical arrangements together
with vice president Sanna Nilsson. Are you local branch
interested?
Send an email to Sanna on info@hbtqstudenterna.se

SFQ på HBT Festivalen i Göteborg
SFQ finns på plats under HBT Festivalen i Göteborg med
både tält, seminarium och sektion i Regnbågspromenaden!
Tält
Lokalavdelningen Håbeteku, SFQ:s projekt ”religion hjärta
hbt” och SFQ centralt har ett tält tillsammans under HBT
festivalen i Göteborg. Kom gärna förbi, häng och prova på
olika aktiviteter! Vi behöver fortfarande fler volontärer till
tältet, intresserad? Skicka ett mail till Håbeteku på
hbtqstudent@gmail.com
Regnbågspromenaden
SFQ kommer att gå under gemensam banderoll i
Regnbågspromenaden. 13.00 är det samling utanför
GöteborgsOperan! Om du inte hittar oss går det bra att ringa
förbundsordförande Camilla på 078310000 så guidar hon dig
rätt.
Seminarium
Missa inte seminariet ”Är det skillnad mellan kärlek och
kärlek?” som projektet ”religion hjärta hbt” arrangerar
tillsammans med studentprästerna, skolkyrkan, sensus och
Svenska Kyrkans Unga. Seminariet äger rum på Roy kl 1518, för mer info se http://hbt-festivalen.se/

SFQ at the LGBT festival in Gothenburg

HBT” and SFQ on national level, have a tent together. Come
visit us, mingle and try different activities! We also need more
volunteers for the tent, if interested send and email to
Håbeteku on hbtqstudent@gmail.com
Regnbågspromenaden
We will go together under the SFQ banner during the
rainbowwalk. The gathering is 1 pm outside Gothenburg
Opera! If you can’t find us, call Camilla on 0738310000 and
she will guide you right.
Seminar
Don’t miss the seminar ”Is There a Difference Between Love
and Love?” that the project “Religion <3 HBT” arrange
together with the studentpastors, the school church and the
Swedish church youth. The seminar is 15-18 at Roy. The
movie “Later Days” will be in English but the panel discussion
afterwards will be in Swedish.

Städning i medlemsregistret!
I SFQ:s medlemsregister finns ett antal medlemmar som inte
har uppdaterat sitt medlemsskap sedan 2008 eller tidigare.
Dessa medlemmar kommer under maj månad att raderas
från medlemsregistret. Vet du med dig att det var länge
sedan du uppdaterade ditt medlemsskap? Vill du fortfarande
vara medlem och stötta SFQ:s verksamhet? Skicka ett mail
med ditt namn och nuvarande mailadress till
info@hbtqstudenterna.se senast den 10 maj! Ni som är
aktiva inom en lokalavdelning: Kontakta gärna personer som
ni vet med er inte har uppdaterat sitt medlemsskap, annars
försvinner de från ert register!

We're going to clean the membership list!
In SFQ's members register there are some members who
haven't updated their membership since 2008 or earlier.
These members will be deleted. If you updated your
membership in 2008 or earlier and still wants to support
SFQ's work: Send an e-mail with your name and emailaddresse to info@hbtqstudenterna.se before the 10th of
May. If you're active in a loval branch: Contact people that
you know of, who haven't updated their membership,
otherwise they will disappear from your register!

Har du kunskaper i HTML och e-post?
För att göra nyhetsbrevet mer lättåtkommligt försöker SFQ nu
skicka ut det via e-post utan att ligga som en bilaga. För att
göra det behöver nyhetsbrevet först HTML-kodas och sedan
skall HTML-koden in i mailet. HTML-kodning kan jag, men
problemet är hur HTML-koden blir läslig i ett mail. Vet du hur
det fungerar? Känner du någon som har den kunskapen?

SFQ will be active during the LGBT festival i Gothenburg with
both tent, seminar and section in the rainbowwalk!

Maila i såfall Fej på fej.skantz@hbtqstudenterna.se

Tent
SFQ’s local branch Håbeteku, SFQ:s project ”religion hjärta

Do you have knowledge in HTML and e-mail?
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SFQ is trying to make the newsletter more accessable, and
therefor we're trying to send it via e-mail without being
attached. To do this, the newsletter need to be coded in
HTLM. I know how to code HTLM, but the problem is how to
get the HTML readable in a e-mail. Do you know how it
works? Or do you know someone with that knowledge?
If you do, send an e-mail to Fej at
fej.skantz@hbtqstudenterna.se

sexualitet, men även ha ett intersektionellt perspektiv genom
att koppla till etnicitet, ras, religion, socioekonomisk situation
och ålder.
Det kommer att ges exempel på hur lärosäten arbetar med
att öka mångfalden. Dessa kommer att användas som
inspiration för att skapa riktlinjer för hur studenter kan
påverka sina egna lärosäten, och därigenom få dem att
arbeta med mångfaldsfrågor.
Praktisk information: Du måste kunna närvara under hela
konferensen, det vill säga 18-25 Juli. Boende, och större
delen av resekostnaderna kommer att täckas. I slutet av maj
kommer SFQ att välja representanter, och alla är varmt
välkomna att skicka in en ansökan.

Wannabe söker ny chefsredaktör!
SFQ har en tidning, Wannabe, som utkommer två gånger om
året. De två nuvarande chefsredaktrörerna arbetar året ut,
men till nästa år behöver vi nya engagerade förmågor! Har du
vana av redaktionellt arbete? Brinner du för nya utmaningar?
Har du tid och intresse?
Känner du redan nu att du är rätt person? Eller behöver du
mer information om vad arbetet innebär?

Mer information är snart tillgänglig, så maila Fej i fall du är
intresserad av att åka så får du mer information så fort den är
tillgänglig!
Skicka in frågor och ansökan senast 25 maj till
fej.skantz@hbtqstudenterna.se

Maila Fej på fej.skantz@hbtqstudenterna.se

Be a student at the 'School of Diversity’ with ANSO
18-25th July
Wannabe is looking for a new editor-in-chief!
SFQ have a paper, Wannabe, that's published two times a
year. The two current editor-in-chiefs are going to work this
year, but we need a new one next year. Do you have
experience of editorially work? Want new challenges? Do you
have time?
Do you already feel that you're the right person? Or you want
to know more about the work?
Send an e-mail to Fej at fej.skantz@hbtqstudenterna.se

Plugga på mångfaldens skola med ANSO 18-25
juli
ANSO, The Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQStudent Organizations, anordnar varje år en konferens, missa
inte den!
Förra året arrangerade SFQ konferensen ”Genderbending
Our Utopia” i Stockholm. I år är danska BLUS värdskap i
Köpenhamn 18-25 juli och du har möjlighet att bli en av
SFQ:s representanter. Det här är sommarens stora chans att
träffa HBTQ-isar från skandinavien, Polen och dom Baltiska
länderna medan ni fördjupar er i följande:
"School of Diversity" kommer att titta närmare på mångfald
bland studenter i högre utbildning. Hur påverkar mångfald
kvaliteten på våra lärosäten? Gör ditt lärosäte någonting för
att sträva efter mångfald och inkludering? Om inte, vad kan vi
som studenter göra?

ANSO is The Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ
Student Organizations.
Don't miss out on the annual ANSO conference. Last summer
SFQ organized the highly successful “Genderbending Our
Utopia” in Stockholm. This year the conference will be hosted
by BLUS in Copenhagen on July 18 – 25 and you have a
chance to be one of SFQ’s representatives. It’s your chance
to have fun with young LGBTQ people from Scandinavia,
Poland and the Baltic states while diving deeper into the
following:
“School of Diversity will look at diversity amongst students in
higher education. How does diversity improve the quality of
our universities? Do our universities aim for diversity and
inclusion? If not what can we as students do to change this?
We will discuss sexual and gender diversity but also take an
intersectional approach by looking at ethnicity, race, religion,
socioeconomic status and age.
Examples of university initiatives to enhance diversity will be
presented. We will use these examples as inspiration to
create guidelines for students to influence their universities
towards working for diversity.“
Practical information: You will have to attend the whole
duration of the conference July 18-25. Accommodation and a
majority of travel expenses will be covered. SFQ will select its
representatives by the end of May and everyone is welcome
to apply. More practical information is right around the corner,
so get in touch with SFQ right away if you are interested!
Interested? Send questions, and your application to
th
fej.skantz@hbtqstudenterna.se before 25 of May!

Vi kommer att diskutera mångfald utifrån genus och
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Vad vill du läsa i nyhetsbrevet?
Du vet väl om att du kan skicka in saker till nyhetsbrevet?
Nyhetsbrevet är en informationskanal för såväl
förbundsstyrelsen och lokalavdelningarna som alla
medlemmar. Det innebär att alla är välkomna att skicka in
nyheter, information om aktiviteter och annat relevant
material. Materialet skickas till
nyhetsbrev@hbtqstudenterna.se senast 24:e i månaden, och
om möjligt skall informationen skickas på såväl engelska som
svenska.

What do you want to read in the newsletter?
Do you know that you're free to send information to the
newsletter?
The newsletter is an information channel for both the national
board, local branches, and of all members. This means that
everyone is welcome to send us news, information about
activities and other relevant material. Sent the material to
th
nyhetsbrev@hbtqstudenterna.se before 24 every month,
and, if possible, information shall be sent in both English and
Swedish.
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