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Årsmöte med miniseminarium 2 februari 2013 
 

Välkommen på översättarnas årsmöte 
med extra allt den 2 februari 2013! 
 
Program: 
 

13.30 Registrering 
 

14.00 This is not a chair in Dutch. 
Kortkurs i terminologilärans metoder och 
principer, specialutformad för litterära 
översättare. Henrik Nilsson, Terminologi-
centrum. 
 

16.00 Kaffe och macka 
 

16.30 Översätt! Du får en vecka! 
Samtal om turboöversättning med Erika 
Dyrander, redaktionschef på Wahlström & 
Widstrand, samt Rowlingöversättarna 
Gudrun Samuelsson och Helena Hansson. 
Samtalsledare: Niclas Hval.  
 

17.15 Förfriskningar 
 

17.30 Ö-hemsidan 
En rask repetition av allt man hittar på vår 
egen hemsida. 
 

18.00 Årsmöte 
 

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

 

 
 

Översättarnas årsmöte 2012 
 
Anmälan senast 27 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 800 
kronor utgår för långväga deltagare. 
(Betalas ut i efterhand mot kvitto.) 
 

Program och annan information finns 
också på vår hemsida: 
www.oversattarsektionen.se/arsmote2013 
 
Årsmöteshandlingar skickas ut i början av 
januari. 



 

 

Årets översättning 2012 
Det är inte för sent 
att nominera böcker 
till Årets översättning 
2012! Sista datum för 
nominering är den 
1 januari 2013. 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 
 

 

Nytt på hemsidan 
I Avtalsalfabetet kan du nu läsa en 
sammanfattning av allt som rör vidare-
användning under de nya uppslagsorden 
Fri förhandling och Vidareanvändning. 
Utförligare hjälp finns i pdf:en ALIS väg-

ledning om fri förhandling. 
 
Större delen av Översättaravtalet 2012 
finns nu i engelsk översättning under 
uppslagsordet Translators’ framework 

agreement. 
 
På den nya sidan Länkar finns bland annat 
länkar till andra svenska översättar-
organisationer och våra nordiska syster-
organisationer. 
 
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).  
 

Sedan sist 
Medlemsmöte 6 december 

Över fyrtio översättare samlades trots 
snöglopp och tågstopp till helt glöggfritt 
umgänge i decembermörkret. Den goda 
löksoppan hade en strykande åtgång, 
styrelsens förslag till nya invalsrutiner 
luftades, böcker byttes och vinet tog slut. 

 
Nya medlemmar 

Vi hälsar Natalia Gratcheva, Patrik 
Hammarsten, Jörn Lindskog, Joel 
Nordqvist och Öyvind Vågen varmt 
välkomna till sektionen! 
 

 

Översättare i Wikipedia 
Du har väl inte glömt Wikipedia-
utmaningen? Tillsammans kan vi se till att 
översättare blir synliga i Wikipedia. Läs 
mer på vår hemsida: 
www.oversattarsektionen.se/2012/09/ow 
 

 
 

 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta styrelsen på 
styrelse@oversattarsektionen.se om du 
har synpunkter, frågor och idéer. Nästa 
styrelsemöte är den 3 februari 2013. 
 

 
 
 
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. 


