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Aktuellt 
Medlemsmöte i Stockholm 
Torsdagen den 6 december klockan 19.00 är det medlemsmöte i Författarnas hus. Mer 
information kommer i ett separat utskick. 
 
 
Årsmöte 
Översättarsektionens årsmöte hålls lördagen den 2 februari 2013. Vi strävar efter att göra 
årsmötet till en viktigare årlig mötesplats för översättarna. I år börjar vi med att lägga till 
några programpunkter, bland annat en minikurs i terminologi för litterära översättare. Boka 
in eftermiddagen och kvällen redan nu! Resebidrag om 500 kronor utgår. 
 
 

Årets översättning 2012 
Nu är det dags att nominera nya böcker till den tredje upplagan av priset Årets översättning. 
Kom ihåg att inte bara förlag utan även enskilda kan skicka in förslag. Nominera gärna en 
kollegas översättning! Eller varför inte en egen? Se årets anvisningar och riktlinjer på 
oversattarsektionen.se/aretsoversattning. 
 
 



Sedan sist 
Elsa Thulin-prisutdelning 
Elsa Thulins översättarpris tilldelades i år Maria Ekman. Priset delades ut vid en festlig 
tillställning på Författarnas hus den 25 oktober. Madeleine Gustafsson och Boel Unnerstad 
talade om och till pristagaren, Johan Holmberg läste ur hennes översättningar och Maria 
själv höll ett inspirerat och gripande tacktal. Över sjuttio gäster var med och firade 
pristagaren denna minnesvärda och roliga afton. 
 
 
Medlemsmöte i Göteborg 
Den 26 september hölls sedvanligt medlemsmöte i Göteborg i samband med bokmässan. 
Styrelsen informerade om sitt pågående arbete och kommande aktiviteter i sektionen och 
bjöd dessutom på en uppskattad och svår frågesport med översättningstema. (Inte oväntat 
vann sektionens tidigare ordförande Gun Zetterströms lag!) 
 
 
Översättarhelg på Biskops-Arnö 

Tjugo översättare samlades den 26–28 oktober för en stimulerande helg med 
översättarverkstad i språkgrupper (engelska, spanska och franska). På fredagskvällen fick vi 
dessutom lyssna till Svante Weyler som höll ett mycket intressant föredrag om den översatta 
litteraturens ställning. Vår egen postkodkvartsmiljonär Hans Magnusson höll i en bejublad 
och intellektuellt utmanande frågesport på lördagskvällen. (Inte oväntat vann sektionens 
tidigare ordförande Inger Johanssons lag!) 
 
 
 

Ny medlem 
Vi hälsar Christina Stalby varmt välkommen till sektionen! 
 
 
 

Alis utbetalning av talboksmedel 
Som vi skrev i Ö-nytt nr 3 (maj 2012) kontaktade vi i våras Alis och påtalade problemen med 
utbetalning av talboksmedel till översättare. Efter många turer har vi nu äntligen fått ett 
ordentligt svar från Alis. De menar att systemet fungerar och uppmanar översättarna att 
höra av sig om det uppstår problem. 
 
 
 

Adjungering till förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen har beslutat att en ledamot från varje sektionsstyrelse ska adjungeras till 
varje förbundsstyrelsemöte (elva möten per år). Vi har beslutat att delta när frågor som rör 
översättarprojektet diskuteras, och i övrigt avvaktar vi en utredning om översättarnas 
framtida ställning inom SFF. 
 
 
 



Nytt på hemsidan 
Det senaste tillägget på sektionens hemsida (oversattarsektionen.se) är sidan Varför bli 
medlem?, dit du kan hänvisa kolleger som ännu inte är medlemmar. Har vi förbisett något 
argument? Hör av dig.  
 
På hemsidan på hittar du avtalsinformation, kalendarium, tidigare nummer av Ö-nytt och 
mycket annat. Här finns också information om hur du ansluter dig till sektionens mejllistor, 
bland annat Avtal (fackliga frågor) och Eufemia (översättningsfrågor med mera).  
 
 
 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta styrelsen på styrelse@oversattarsektionen.se om du har synpunkter, frågor och 
idéer. Nästa styrelsemöte är den 7 december. 
 
 
 
Översättarnytt är ett medlemsbrev som distribueras till alla medlemmar i Översättarsektionen. För innehållet 
står sektionsstyrelsen. Vi välkomnar synpunkter på innehållet och tar gärna emot förslag till förbättringar! 


