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Årets översättning 
De tre finalisterna till Årets översättning 2011 är, utan inbördes rangordning: 
 
Ulla Ekblad-Forsgrens översättning av Friederike Mayröckers ”Scardanelli” (Ellerströms) 
Gun-Britt Sundströms översättning av Jane Austens ”Stolthet och fördom” (Albert Bonniers 
Förlag) 
Marianne Tufvessons översättning av Kim Thúys ”Ru” (Sekwa) 
 
Pristagaren tillkännages den 3 maj. Den 10 maj klockan 18 är det dags för den festliga och 
högtidliga prisutdelningen på Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13 i Stockholm. Kom på 
prisutdelningen! Tänk på att förbundsstämman äger rum dagen efter prisutdelningen – se 
nedan om stämmostipendium. Information om anmälan till prisutdelningen skickas ut 
senare och kommer också att finnas på Översättarsektionens hemsida. 



Översättarsektionens hemsida 
Efter flera års funderande och ett par månaders intensivt arbete är nu Översättarsektionens 
egen hemsida äntligen klar! Vi i styrelsen är väldigt stolta och glada över att det till slut gick 
så snabbt och blev så bra! Med en egen hemsida där vi själva bestämmer innehållet blir det 
enklare för oss att nå ut med relevant information, och vi hoppas att det också ska bli 
enklare för medlemmarna att hitta den information man söker. Självklart är hemsidan också 
ett led i arbetet med att stärka Översättarsektionens ställning och därmed översättarna som 
kollektiv.  
 
Besök Översättarsektionens hemsida på www.oversattarsektionen.se, eller gå in på 
www.forfattarforbundet.se och klicka på Översättarsektionen. Lägg in hemsidan bland dina 
bokmärken, och ta för vana att titta in ofta, eftersom den uppdateras kontinuerligt. Här 
kommer all information som rör översättarna att finnas samlad: avtalsinformation, 
kalendarium, nyheter med mera. Hör av dig till styrelsen (styrelse@oversattarsektionen.se) 
om det är något du tycker saknas på hemsidan eller om du har andra synpunkter. 
(Översättarsektionens hemsida ersätter våra sidor på SFFs hemsida, som inte längre kommer 
att uppdateras.) 

 
 
Medlemsträff i Göteborg 8 maj 
Efter önskemål från medlemmar som inte har möjlighet att vara med på förbundsstämman 
den 11 maj ordnar vi en medlemsträff i Göteborg den 8 maj klockan 18.30. Vi går igenom 
motioner och pratar om andra stämmorelaterade frågor. (Den som tänker åka till stämman 
är förstås lika välkommen!)  
 
Vi träffas hemma hos Linda Schenck på Mossgatan 5. (Mellan Chalmers och Sahlgrenska, i 
Landala egnahem. Närmaste spårvagnshållplats är Wavrinskys plats.) Vi bjuder på lätt 
förtäring. Anmäl dig till Johan Nilsson på skrivtilljohan@hotmail.com eller 0768-98 91 50 
senast den 7 maj. 

 
 
Aktuellt 
Sök stämmostipendium! 

SFFs förbundsstämma äger i år rum den 11 maj klockan 10–17. Du som bor utanför 
Stockholmsområdet kan söka stämmostipendium för kostnaderna för resa och övernattning 
(1 000 + 700 kronor). Eftersom prisutdelningen för Årets översättning går av stapeln kvällen 
före stämman behöver ingen missa denna festliga tillställning! 
 
Medlemsmötet i Malmö 

Den 30 mars var det medlemsmöte i Malmö med ett trettiotal deltagare på Poeten på 
hörnet. Helén Enqvist höll en rolig och engagerande presentation av sitt förlag Sekwa och 
dess utgivning, och Inger Johansson redde ut frågor kring det nya översättaravtalet. (Ingers 
sammanfattning kan hämtas på www.oversattarsektionen.se/oversattaravtalet.) Därefter 
vidtog mingel med öl och smörrebröd. 
 



Översättare i Libris 

Flera sektionsmedlemmar har uppmärksammat att översättare på senare tid inte har getts 
biuppslag i Libris. Sektionsstyrelsen har med hjälp av medlemmen Görgen Antonsson skrivit 
till Libris, som har lovat att se över sin katalogiseringspraxis för sekundära upphovsmän. Vi 
hoppas snart kunna återkomma i frågan. 
 
Utredning om sektionernas ansvar 

Som vi skrev i förra Ö-nytt har konsultföretaget Ledarinstitutet på uppdrag av 
förbundsstyrelsen utrett frågan om sektionernas ansvar, efter Översättarstyrelsens kritik av 
den tidigare interna utredningen. Utredningen har presenterats för sektionsstyrelserna, och 
några av förslagen i den är att sektionsstyrelserna ska väljas av förbundsstämman (i stället 
för att som nu väljas av sektionernas årsmöten, varefter valet bekräftas av stämman), att 
sektionsstyrelserna/sektionerna ska omvandlas till kommittéer och att varje sektion ska ha 
en egen representant i förbundsstyrelsen. Vi vet ännu inte vilka delar av utredningen som 
förbundsstyrelsen kommer att använda, men vi kan i alla fall konstatera att förslaget inte 
verkar innebära att sektionernas ställning stärks, att frågan om en resursomfördelning tycks 
ha förbigåtts helt och att ingen hänsyn har tagits till Översättarsektionens särställning 
inom SFF.  

 
 
Kontakt med styrelsen 
Kontakta gärna styrelsen om du har synpunkter, frågor och idéer! Om du vill att vi ska ta upp 
en viss fråga på ett styrelsemöte vill vi gärna veta det en vecka före mötet. Nästa 
styrelsemöte är den 10 maj. Skriv till styrelse@oversattarsektionen.se eller kontakta 
styrelseledamöterna direkt, se kontaktuppgifter på www.oversattarsektionen.se/styrelse.  

 
 
E-postlistor och Facebook 
Sektionen har ett antal mejllistor med olika inriktning. Läs mer om dem och om hur du 
ansluter dig på www.oversattarsektionen.se/mejllistor. 
 
På sektionens Facebooksida publicerar vi löpande nyheter och intressanta länkar: 
www.facebook.com/oversattarsektionen (Det går bra att titta på sidan utan att vara medlem 
på Facebook!) Årets översättning har en egen sida på Facebook: 
www.facebook.com/aretsoversattning 

 
 
Arvoden och kontrakt 
All basinformation om avtal och villkor för översättningsuppdrag finns på 
www.oversattarsektionen.se/avtal. Glöm inte att rapportera in aktuella arvoden till 
Anna Forslund, oversattarinfo@gmail.com. Kontaktuppgifter för den som behöver mer hjälp 
finns på www.oversattarsektionen.se/avtalsradgivning. 
 


