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Sedan sist:  

Översättarnas årsmöte 
med miniseminarium 
 

Årsmötesdagen den 2 februari innehöll 
flera nyheter: Sektionsstyrelsen hade 
anordnat ett miniseminarium med en 
kortkurs i terminologi och ett panelsamtal 
om turboöversättning. Vi hade också 
satsat på mer omfattande årsmötes-
handlingar med utförligare verksamhets-
berättelse, två förslag från styrelsen, 
handlingsplan samt valberedningens 
förslag. Över sjuttio översättare deltog, 
och tre inbjudna representanter från 
nordiska översättarorganisationer var 
närvarande. 
 

 
 

 

 

Årsmötet i sammandrag 
Årsmötet blev ovanligt långt och inne-
fattade en ingående diskussion om 
styrelsens arbete och förändrings-
strävanden. Vi i styrelsen uppskattar det 
stora engagemang som kom fram och vill 
sträva efter att ta vara på det i fort-
sättningen. 
 

I verksamhetsberättelsen uppmärk-
sammades Årets översättning. Synpunkter 
framfördes på styrelsens ambitionsnivå 
och på prisets utformning och genomslag. 
 

Följande beslut fattades: 
 

– Elsa Thulin-arbetsgruppens förslag om 
Elsa Thulin-prisets framtid godkändes, och 
till prisnämnd valdes Anders Bodegård, 
Maria Ekman och Inger Johansson. 
 

– Styrelsens förslag till nya invalsrutiner 
godkändes. 
 

– Styrelsens förslag till nytt namn på 
sektionen bordlades till nästa årsmöte för 
att kunna beredas noggrannare och 
diskuteras i sektionen. Tolkningen av 
begreppet ”litterär översättare” 
diskuterades. Det framfördes också att 
förslaget uppfattades som ett tecken på 
en distansering från författarförbundet 
från sektionsstyrelsens sida, och vikten av 
samhörighet betonades.  
 

Fortsättning på nästa sida
Foto: Thomas Grundberg 



 

 

Årsmötet i sammandrag – fortsättning 
 

– Styrelsens förslag till handlingsplan god-
kändes med undantag för den sista 
punkten, som gällde det föreslagna nya 
sektionsnamnet.  
 

– Under den första punkten i handlings-
planen presenterade förbundsstyrelse-
ledamoten och översättaren Stefan 
Ingvarsson det aktuella läget för ett förslag 
till utredning om Översättarsektionens 
ställning. (Se vidare nedan under Över-
sättarprojektet.) Årsmötet uttryckte där-
vid sitt stöd för följande formulering om 
översättarnas prioriterade frågor:  
 

De frågor som översättarna prioriterar 
är fackligt arbete (avtalsbevakning, 
avtalsutveckling, proaktivt arbete), 
synliggörande av översättarna, 
medlemsrekrytering, återväxten inom 
kåren, fortbildning och kollegialt utbyte. 

 

Valberedningen lade fram ett förslag till 
sektionsstyrelse bestående av fem namn. 
Eftersom fyra ledamöter ur 2012 års 
sektionsstyrelse hade avböjt omval upp-
manade valberedningen till en diskussion 
om styrelsens arbetsformer. Detta följdes 
av en genomgripande debatt. 
 

De avgående styrelseledamöterna fram-
förde skarp kritik mot arbetssättet i 
styrelsen och i synnerhet ordförandens 
och sekreterarens sätt att bedriva styrelse-
arbetet.  
 

När valet av ny sektionsstyrelse skulle för-
rättas begärdes votering, och med röst-
siffrorna 36 mot 6 och ett antal nedlagda 
röster som inte blev räknade godkändes 
valberedningens förslag, det vill säga 
Helena Hansson, Inger Johansson, Hans 
Magnusson, Mia Ruthman och Djordje 
Zarkovic, samt Gudrun Samuelsson, som 
föreslogs på årsmötet. 
 

 

Miniseminarium 
Miniseminariet som föregick årsmötet 
inleddes med en kortkurs i terminologi, 
specialutformad för litterära översättare, 
under ledning av Henrik Nilsson från 
Terminologicentrum. Den var både 
intensiv och rolig och engagerade del-
tagarna till livligt utbyte. En samman-
fattning kan hämtas på 
www.oversattarsektionen.se/terminologikurs 
 

Efter kaffepausen vidtog ett givande 
panelsamtal om turboöversättning med 
Niclas Hval som utmärkt samtalsledare. I 
panelen deltog Erika Dyrander, 
redaktionschef på Wahlström & 
Widstrand och Rowlingöversättarna 
Gudrun Samuelsson och Helena Hansson. 
 

 

 

Under dagen bjöds det på kaffe och macka, 
förfriskningar med tilltugg och efter de ut-
dragna årsmötesförhandlingarna en 
beklagligtvis kraftigt försenad buffé 
bestående av på-plats-lagad chili. 
 

 
 
Årsmötesprotokollet kommer så fort det 
är klart att kunna hämtas på 
www.oversattarsektionen.se/arsmoteshandlingar2013 

Lösenord: elsathulin 
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Översättarprojektet 
På förbundsstyrelsemötet den 4 februari 
deltog Helena som Ö-styrelsens represen-
tant. Stefan Ingvarsson presenterade det 
förslag till utredning om Översättar-
sektionens ställning som har utarbetats av 
en särskild arbetsgrupp. Förbunds-
direktören Louise Hedberg fick i uppdrag 
att till nästa förbundsstyrelsemöte ta fram 
ett förslag till hur en sådan utredning ska 
kunna genomföras. Utredningsunderlaget 
kan läsas på 
www.oversattarsektionen.se/projektet 
 

 

Nytt på hemsidan 
Sidan Hur blir man medlem? är nu upp-
daterad enligt de nya invalsrutiner som 
godkändes av årsmötet. 
 

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).  
 

 

Ny medlem 
Vi hälsar Lova Meister varmt välkommen 
till sektionen! 

Årets översättning 2012 
Till årets upplaga av 
Årets översättning 
har femtio över-
sättningar nominerats. 
Den 15 februari kan 
listan läsas på 

www.oversattarsektionen.se/aretsoversattning 
 

Pristagaren tillkännages den 15 april, och 
prisutdelningen äger rum den 15 maj. 
Reservera redan nu den kvällen för denna 
festliga begivenhet! 
 

 

Sektionsstyrelse 2013 
På det konstituerande styrelsemötet den 3 
februari valdes Djordje till ordförande och 
Helena till sekreterare. Inger är ny invals-
ansvarig och Hans fortsätter som klubb-
mästare. Övriga ansvarsområden kommer 
att utarbetas efter hand. Den nya 
styrelsen kan beskådas på 
www.oversattarsektionen.se/styrelse 
 

 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta styrelsen på 
styrelse@oversattarsektionen.se om du 
har synpunkter, frågor och idéer. Nästa 
styrelsemöte är den 2–3 mars 2013. 
 

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


