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Årsmöte med miniseminarium 1 februari 2014 
 

Välkommen på översättarnas årsmöte 
med miniseminarium den 1 februari 2014! 
 
Program: 
 

14.00 Registrering 
 

14.30 Översättningsröster 
Cecilia Alvstad, 
førsteamanuensis 
i spanska vid Oslo 
universitet och 
ledare för det 
samnordiska 
forsknings-
projektet Voices 

of Translation: 

Rewriting Literary Texts in a Scandinavian 

Context, presenterar sin forskning. 
 

16.00 Kaffe och macka 
 

16.30 Samtal med svenska översättare 
Presentation av Axel Liffners bok 12 + 1. 

Samtal med svenska översättare.  
 

17.00 Årsmöte 
 

19.00 Buffé 
Vin för en tjuga i Ö-baren – ta med 
kontanter! 
 

20.00 Årsmötesförhandlingarna 
återupptas vid behov 
 

 

Program och annan information kommer 
också att finnas på vår hemsida: 
www.oversattarsektionen.se/arsmote2014 
 

Årsmöteshandlingar skickas ut i början av 
januari. 
 

Anmälan senast 26 januari till Hans 
Magnusson på hans.mag@swipnet.se eller 
0736-160192. Ange vilka programpunkter 
och måltider du vill vara med på eller om 
du vill delta hela dagen. 
 

Bidrag till resa och logi om högst 1 000 
kronor kan sökas av deltagare utanför 
Stockholmsområdet senast 6 januari. 
Skicka ett mejl till 
styrelse@oversattarsektionen.se. För att 
komma i fråga för resebidrag måste du 
delta i själva årsmötet! Besked om 
resebidrag lämnas 10 januari. (Bidraget 
betalas ut i efterhand mot kvitto.) 
 

Alla årsmötes-
deltagare får ett 
exemplar av Axel 
Liffners 12 + 1. 

Samtal med svenska 

översättare! 

Axel Liffner 

Cecilia Alvstad 



 

 

Översättarnytt är ett medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar 
i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund. För innehåll och ut-
formning står sektionsstyrelsen. Vi välkomnar synpunkter på innehållet 
och tar gärna emot förslag till förbättringar. 

 

Sedan sist 

Medlemsmöte 5 december 
Ett fyrtiotal översättare deltog i medlems-
mötet den 5 december. På programmet 
stod två viktiga punkter:  
 

– Inger Johansson, Ö-styrelsen, gav en till-
bakablick på de senaste årens sektions-
arbete mot bakgrund av SFF:s pågående 
utredning om Översättarsektionen och det 
faktum att samtliga i nuvarande Ö-
styrelsen har tackat nej till omval vid års-
mötet 1 februari. Läs tillbakablicken på 
www.oversattarsektionen.se/projektet. 
 

– Stefan Ingvarsson från förbundsstyrelsen 
redogjorde för utredningen om Över-
sättarsektionen tillsammans med Gun 
Zetterström, sektionens sakkunniga i ut-
redningen. Förutsättningarna för större 
handlingsutrymme för sektionen 
diskuterades. Stefan föreslog en för-
ändring i två steg, där den första delen 
består av sådant vi kan arbeta för i dag, 
som en facklig informatör på deltid (som 
själv är översättare) samt medel till en 
årlig översättarkonferens. Den andra, mer 
långsiktiga delen syftar till att se över vilka 
stadgar som kan behöva ändras för att 
Översättarsektionen ska kunna söka egna 
medel, anlita medlemmar på uppdrag mm, 
dvs ett större självstyre inom ramen för 
SFF. Förslaget stöddes så gott som en-
hälligt av de närvarande medlemmarna. 
 

Efterlysning från valberedningen! 
Samtliga i den nuvarande Ö-styrelsen har 
avböjt omval, och valberedningen efter-
lyser därför förslag på nya ledamöter. 
Kontakta valberedningen: 
• Thomas Andersson (sammankallande) 

sauvequipeut@mac.com, 0703-523009  

• Tomas Håkanson 
tomas.hakanson@swipnet.se, 08-6052059 

• Gun Zetterström 
gun.zetterstrom@bredband.net, 0703-365163 

Årets översättning 2013 
Det är inte för 
sent att nominera 
böcker till Årets 
översättning 2013! 
Sista datum för 
nominering är 
den 1 januari 

2014. Kom ihåg att inte bara förlag utan 
även enskilda kan skicka in förslag. 
Nominera gärna en kollegas översättning! 
Eller varför inte en egen? Anvisningar och 
riktlinjer finns på: 
www.oversattarsektionen.se/aretsoversattning 
 

 

Hemsida, mejllistor, Facebook 
Du följer väl den spännande serien 
Månadens översättare under Aktuellt på 
hemsidan? Redaktör för serien är 
Magdalena Sørensen. Kontakta henne 
gärna på magdalena.sorensen@gmail.com 
och berätta vem du vill se som månadens 
översättare!  
 

På hemsidan hittar du också avtals-
information, kalendarium, tidigare 
nummer av Ö-nytt och mycket annat. Här 
finns också information om hur du an-
sluter dig till sektionens mejllistor, bland 
annat Avtal (fackliga frågor) och Eufemia 
(översättningsfrågor med mera).  
 
Följ Översättarsektionen på Facebook: 
www.facebook.com/oversattarsektionen 
 

 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta styrelsen på 
styrelse@oversattarsektionen.se om du 
har synpunkter, frågor och idéer. 
Kontaktuppgifter till enskilda 
styrelseledamöter finns på 
www.oversattarsektionen.se/styrelse 
 


