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Värd för SFQ:s kongress 2011 sökes!

Den 11-13 november är det dags för 2011 års kongress!

Det är ett tillfälle att träffa studenter från andra lärosäten än 
ditt egna, att ta del av andra lokalavdelningars arbete och att 
påverka hela SFQ:s framtid!

Vill du att kongressen är på ditt lärosäte eller anordnas av din 
lokalavdelning? Har du tankar om hur du vill att just årets 
kongress skall vara? Hör av dig till Viola innan 27:e augusti 
så hjälps vi åt! 

Ring 070-984 84 25 eller maila till 
viola.arvidsson@hbtqstudenterna.se

We are looking for a host for SFQ:s congress 
2011!

November 11th-13th it's time for this year's congress, the 
annual general meeting!

It’s a opportunity for you to meet students from other 
universities that your own, get to know what other local 
branches is doing and dealing with, and to affect SFQ:s 
future!

Do you want the congress to be at your university, or does 
your local branch want to organize it? Do you have any 
thoughts of how you want this congress to be? Get in contact 
with Viola before 27th August, so we can cooperate!

Call 070-984 84 25 or send an email to 
viola.arvidsson@hbtqstudenterna.se

Förbundsstyrelsemöte i Linköping

3-4 september befinner sig större delen av förbundsstyrelsen 
i Linköping. Det innebär också att förbundsstyrelsen kommer 
att deltaga i Kärleksparaden och finns tillgängliga för allmänt 
häng och frågor!

Vill du ha mer detaljer, maila Fej på 
fej.skantz@hbtqstudenterna.se 

The National board will have a meeting in 
Linköping

3-4th September, the majority of SFQ:s national board will be 
in Linköping. They will have a board meeting, and of course, 
participate in Kärleksparaden. They will also be available for 
hang-out and questions!

For further details,  e-mail Fej at 
fej.skantz@hbtqstudenterna.se 

SFQs nya granksning: Luckor i lagen - 
examensbevis i fokus

Bakgrunden till granskningen är att flertalet studenter under 
många år har uttryckt en oro för vad som händer vid ett 
personnummerbyte efter studiernas avslutande. För att 
klargöra huruvida denna oro är befogad eller inte valde SFQ 
att under vintern 2010 – våren 2011 kartlägga vilka lärosäten 
som erbjuder examensbevis för studenter som byter 
personnummer efter studiernas avslutande.

”Luckor i lagen – examensbevis i fokus” hittar du på SFQs 
hemsida:

http://www.hbtqstudenterna.se/nyheter/34-senaste-nytt/254-
granskning-av-sfq-luckor-i-lagen-examensbevis-i-fokus

Wannabe nr.19 tema hbt-kompetens

Du har väl inte missat att det kommit ut ett nytt nummer av 
SFQs tidning Wannabe? Temat är hbt-kompetens och numret 
vrider och vänder på vad det kan vara och vikten av ett bra 
bemötande. Ta kontakt med din närmsta lokalavdelning om 
du vill få ditt egna exemplar eller gå in på 
http://www.hbtqstudenterna.se/wannabe för att läsa tidningen 
i pdf.

Det är du som sitter på kunskap om vad som sker!

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.
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You're the one that know what's going on!
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 
nyhetsbrev@hbtqstudenterna.se  before 24th every month, 
and, if possible, information shall be sent in both English and 
Swedish.

  INTERNATIONELLT      INTERNATIONAL 

ANSOs årsstämma och konferensen ”Loud and 
Visible: Queering Up the Media” 
ANSO, Association of Nordic och Pol-Balt LGBTQ Student 
Organizations & SFQ, Svenska Förenade HBTQ-studenter 
har nöjet att bjuda in dig till ANSOs årsstämma 2011! Den 
mest högljudda ANSO konferens du någonsin sett!

"Loud and Visible: Queering Up the Media" kommer att äga 
rum i Stockholm under den första veckan i oktober.

Konferensen syfte är att skapa kunskap och verktyg för att 
utveckla färdigheter i media, social integration och synlighet 
för hbtq-frågor. Under evenemanget kommer unga hbtq-
aktivister att utbildas för att använda teknologi för att fånga 
sina egna erfarenheter och sociala förhållanden, samt sina 
åsikter och idéer i en mängd olika multimediaformer. Den sex 
dagar långa utbildningen kommer att ha en direkt praktisk 
utgång: offentliggörande av det arbete som gjorts under hela 
veckan på en ny onlineportal, Loud And Visible, och kommer 
att generera en levande resurs för aktivister, dela nyvunnen 
god praxis, multimedia och sociala mediestrategier på 
internationell nivå. Utbildningen kommer att baseras på 
strategier som används i "10 Tactics: How to Turn Information 
into Practice ", vilket är ett mycket kraftfullt verktyg för 
människorättsaktivister. Deltagarna kommer att kunna sätta 
taktik i praktiken under utbildningen och eventuellt anpassa 
dem till sina egna kulturella och politiska sammanhang efter 
att kommit hem.

 
Vill du delta på ANSOs årsstämma och konferens, skicka ett 
mail till Fej Skantz fej.skantz@hbtqstudenterna.se. SFQ 
behöver din ansökan senast den 20:e augusti 23:59. 
Observera att konferensen kommer att vara på engelska.

ANSO annual conference ”Loud and Visible: 
Queering Up the Media”
ANSO, Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student 
Organizations & SFQ, Swedish Federation of LGBTQ 
Student Organizations have the pleasure to invite you to the 
ANSO's annual conference 2011! The Loudest ANSO 
conference you've ever seen!

"Loud and Visible: Queering Up the Media" will take place in 
Stockholm, Sweden in the first week of October.

The conference aim is creating knowledge and tools to 
develop skills in media, social inclusion and visibility of 
LGBTQ issues. During the event young LGBTQ activists will 
be trained to use technology to capture their own 
experiences and social realities, as well as the opinions and 
ideas, in a variety of multimedia forms. The six days long 
training will have a direct practical output: the publication of 
the work done throughout the week on a new online portal, 
Loud And Visible, will generate a living resource for activists, 
sharing newly gained good practices, multimedia techniques, 
and social media strategies on an international level. The 
training will be based on strategies used in “10 Tactics: How 
to Turn Information into Practice”, which is a very powerful 
tool for human rights activists. Participants will be able to put 
the Tactics into practice during the training and potentially 
adapt them to their own cultural and political contexts after 
coming home. 

I you want to participate at the annual “Loud and Visible: 
Queering Up the Media” send an email to Fej Skantz 
fej.skantz@hbtqstudenterna.se. SFQ will need your 
application 20th of August 11.59pm.

Inbjudan till IGLYOs årsstämma och vinterliggare 
information

Bäste IGLYO medlemmar,

Vi är glada över att officiellt bjuda in dig att nominera en 
delegat att delta i IGLYO årsstämma som kommer att äga 
rum på 17th och 18th oktober 2011 (ankomst planeras den 
16: e, avgångar på natten till den 18: e eller morgonen den 
19:e). Mötet kommer att äga rum i Amsterdam, 
Nederländerna, och organiseras med stort stöd av 
medlemsorganisationera COC Nederländerna och det 
nederländska ministeriet för utbildning, kultur och vetenskap.

Årsstämman kommer att åtföljas  av en konferens där COC 
är värd i samarbete med IGLYO. Konferensen kommer att 
fokusera på kapacitetsuppbyggnad för HBTQ-ungdoms- och 
studentorganisationer. Det är inte ett krav att delta i 
konferensen, men individer som deltog i årsstämmn kommer 
att prioriteras i urvalsprocessen för konferensen. Observera 
att det finns begränsat antal platser på konferensen och inte 
alla årsmötesdeltagare som kommer att kunna delta. 
Vänligen, läs mer på IGLYOs hemsida för att komma till 
ansökningsformuläret.
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Vill du delta i IGLYOs årsstämma och konferens, skicka ett 
mail till Fej Skantz fej.skantz@hbtqstudenterna.se. SFQ 
behöver din ansökan 20 augusti 23:59. Observera att 
konferensen kommer att vara på engelska. 

Invitation to the General Assembly and further 
relevant information

Dear IGLYO Member organisations,

We are delighted to officially invite you to nominate one 
delegate to participate in the IGLYO General Meeting of 
Members that will take place on the 17thth and 18h October 
2011 (arrivals are foreseen on the 16th, departures on the 
night of the 18th or morning of the 19th).  The meeting will 
take place in Amsterdam, Netherlands and is organised with 
the great support of Member organisation COC Netherlands 
and the Dutch Ministry of Education, Culture and Science. 

The General Assembly event will follow a conference also 
being hosted by COC in collaboration with IGLYO, which will 
focus on capacity building for LGBTQ youth and student 
organisations.  It is not a requirement to attend the 
conference; however individuals attending the GA will be 
given priority in the conference participation selection 
process.  Please note that there are limited places at the 
conference and not all GA attendees will be able to apply.  
Please look out for the conference application announcement 
on the IGLYO website.

I you want to participate at GA and the conference, send an 
email to Fej Skantz fej.skantz@hbtqstudenterna.se. SFQ will 
need your application 20th of August 11.59pm.
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