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Årets översättning – prisutdelning 
Priset för Årets översättning 2011 gick – som väl alla vet – till Gun-Britt Sundström för 
hennes översättning från engelska av Jane Austens ”Stolthet och fördom”. 
 
Priset delades ut vid en fantastiskt festlig tillställning på Teaterstudio Lederman i Stockholm 
den 10 maj. Kerstin M Lundberg var konferencier och samtalade med de tre finalisterna, 
Angela Kovács läste ur finalisternas översättningar, Philip Teir höll tal till pristagaren och 
Ingemar Unge kåserade om översättning. För de musikaliska inslagen stod Tres y pico. Ett 
hundratal gäster var med och firade årets pristagare. Se bilder från tillställningen på: 
www.facebook.com/aretsoversattning 



Rapport från SFF:s förbundsstämma 
Årets förbundsstämma var en spännande tillställning. Stämmoordförande Gabriel Romanus 
var väl angelägen om att skynda på mötet, och hans propositionsordning lämnade en del 
övrigt att önska: förbundsstyrelsens motionssvar användes rutinmässigt som huvudförslag, 
motioner som inte försvarades räknades inte alls som yrkanden, ordföranden frågade aldrig 
motionsförsvarare om de därmed yrkade bifall för motionen och ställde inte frågan Någon 

däremot? vid röstningarna, så det hela blev väldigt förvirrande och tveksamt för många. Så 
här gick det för de motioner och propositioner vi ser som mest relevanta: 
 
Stadgeändringsförslag i första läsningen 

Förslaget gick bl.a. ut på att sektionsordförandena automatiskt skulle ingå i förbunds-
styrelsen och få samma ersättning som andre vice förbundsordförande. Sektionerna skulle 
också få nya åtaganden, men utan några nya resurser till sektionsarbetet, sektions-
styrelserna skulle väljas av stämman och sektionerna skulle inte längre kunna upplösa sig 
själva. Efter kritik från bl.a. Ö-styrelseledamöterna Olov Hyllienmark och Djordje Zarkovic 
återremitterades förslaget till förbundsstyrelsen. Detta ger oss en viss chans att fortsätta att 
arbeta för att stärka sektionernas (åtminstone Översättarsektionens) ställning i förbundet – 
d.v.s. kärnan i den stämmomotion från förra året som låg till grund för styrelseförslaget. 
 
Motion 2: Verksamhetsplan 

Bim Clinell riktade frän kritik mot styrelsens allt mer centralistiska beteende, argumenterade 
för att styrelsen bör lägga fram en verksamhetsplan för stämman med budget för aktioner 
och projekt och uppmanade sektionerna att inkomma med egna budgetförslag till nästa 
stämma. Motionen gick dock inte igenom, delvis p.g.a. ovannämnda propositionsordning.  
 
Motion 6: Arvoden till de högsta förtroendevalda tillbaka till 2010 års nivå 

Motionen föll, det vill säga styrelsens arvoden kvarstår. En lönedelegation har dock tillsatts 
och ska bestämma arvodena i fortsättningen, med klubbning på stämman. 
 
Vidare kan vi rapportera att en av valnämndens kandidater till posten som ny 
förbundsstyrelseledamot, Torbjörn Elensky, i en sluten omröstning blev nedröstad till 
förmån för den tidigare förbundsstyrelseledamoten Ingmar Karlsson, som inte var 
nominerad för omval. Efter att under sittande stämma ha insinuerat att Elensky deltagit i en 
smädelsekampanj mot honom uppmanades Karlsson dock att ställa upp igen. Elensky, som 
uppenbarligen bara försvarat yttrandefriheten och rätten till anonymitet, något som 
Författarförbundet i alla andra sammanhang värnar om, fick dock stöd av en ganska stor 
minoritet. 
 
Allt som allt visade stämman – inte bara den här incidenten, utan även det öppna 
ifrågasättandet av valnämnden – att den är på tok för viktig för förbundet och dess 
medlemmar för att de kloka, sansade och aktivt verksamma medlemmarna ska kunna utebli 
och lita på att det blir bra ändå. 
 
I det här sammanhanget vill vi gärna påpeka att vi i sektionsstyrelsen hela tiden har haft 
förtroende för årets valnämnd och har varit noga med att framhålla att den bör få sköta sitt 
arbete självständigt utan påtryckningar eller inblandning från sektionsstyrelser och andra. 



Aktuellt 
Litterära översättarseminariet på Södertörn 

Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola hotas av nedläggning, något som har 
engagerat många av sektionens medlemmar. Även sektionsstyrelsen har skrivit till både 
högskolans ledning och utbildningsdepartementet och protesterat mot nedläggningen. 
Protestera du också, till exempel genom att skriva till Södertörns rektor Moira von Wright på 
moira.vonwright@sh.se. Se också www.facebook.com/LitteraraOversattarseminariet. 
 
Litteraturutredningen 

Delar av sektionsstyrelsen träffade den 10 maj litteraturutredningens Jakob Kihlberg och Elin 
Rosenström, med anledning av att utredningen ska läggas fram till hösten. Vi diskuterade 
Författarfonden och andra frågor som rör översättarna, och vi fick mycket bra gehör för våra 
synpunkter. Vi passade också på att ta upp frågan om nedläggningen av Litterära 
översättarseminariet på Södertörn. 
 
Vill du framträda på bokmässan? 

På Bok & Bibliotek i Göteborg den 27–30 september kommer översättarna att förfoga över 
en halvtimme per dag på Litteraturscenen, d.v.s. Författarcentrums och Författarförbundets 
gemensamma scen. Har du en idé till ett framträdande – kanske inom årets nordiska 
bokmässetema? Skriv till styrelse@oversattarsektionen.se. 
 
Helgseminarium på Biskops-Arnö 

Den 26–28 oktober är det återigen dags för översättarhelg på Nordens folkhögskola Biskops-
Arnö. Vi hoppas kunna bjuda på ett inspirerande program, varvat med intensiva och givande 
textdiskussioner i språkgrupper. Mer information om kostnad och program kommer senare, 
men boka gärna in helgen redan nu! 
 
 

Nya medlemmar 
Vi hälsar Nina Katarina Karlsson, Emeli André, Jonathan Morén och Jan Wibom varmt 
välkomna till Översättarsektionen – Sveriges litterära översättare! 
 
 

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 31 augusti–2 september. Skriv till styrelse@oversattarsektionen.se eller 
kontakta styrelseledamöterna direkt, se kontaktuppgifter på 
www.oversattarsektionen.se/styrelse.  
 
 

Översättarsektionens hemsida 
Besök Översättarsektionens hemsida på www.oversattarsektionen.se. Här hittar du 
avtalsinformation, kalendarium, nyheter som rör översättarna med mera. 


