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Medlemsmöte 12 april 
Fredagen den 12 april klockan 19 bjuder vi 
in till medlemsmöte i Författarnas hus, 
Drottninggatan 88 B, Stockholm (portkod 
7549).  
 

Vi får senaste nytt om Översättarprojektet. 
Stefan Ingvarsson från förbundsstyrelsen 
berättar om den nu beslutade utredningen. 
Dessutom går vi igenom översättarnas 
egen hemsida, en programpunkt upp-
skjuten från årsmötesdagen.  
 

Den här gången ordnar vi förtäringen 
tillsammans. Ta med dig något gott till 
knytkalaset! Bröd kommer att finnas, och 
vin säljs i Ö-baren för en tjuga glaset. Ta 
med kontanter! 
 

Anmäl dig senast den 10 april till Hans 
Magnusson på hans.mag@swipnet.se eller 
0736-160192. 
 
Välkommen! 
 

 

Översättarprojektet 
På förbundsstyrelsemötet den 6 mars (där 
Helena Hansson deltog som adjungerad 
från Ö-styrelsen) antogs förbunds-
direktören Louise Hedbergs förslag till 
genomförande av en utredning om 
Översättarsektionens ställning. Det 
antagna förslaget kan läsas på 
www.oversattarsektionen.se/projektet. 

 

Nytt minimiarvode 
Enligt 2012 års översättaravtal är minimi-
honoraret indexreglerat. Från och med 
den 1 mars 2013 är minimihonoraret 
därför uppräknat enligt överenskommelse 
med Förläggareföreningen. Det nya 
minimihonoraret är 92,99 kr. 
 

Läs mer om standardavtalet för 
översättningar på 
www.oversattarsektionen.se/oversattaravtalet. 
 

 

Årets översättning 2012 
Årets pristagare 
tillkännages den 
15 april. Då meddelas 
också vilka över-
sättningar som får 
hedersomnämnanden 

och belönas med sammanlagt 10 000 
kronor. 
 

Prisutdelningen går av stapeln den 15 maj 
på Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 
32 i Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 
18.30, och programmet börjar klockan 19. 
 
Följ Årets översättning på Facebook: 
www.facebook.com/aretsoversattning 
 

 
 



 

 

Vill du framträda på bokmässan? 
På Bok & Bibliotek i Göteborg den 26–29 
september kommer översättarna att för-
foga över en halvtimme per dag på 
Litteraturscenen. Årets tema är Rumänien, 
men alla idéer till framträdanden är 
naturligtvis välkomna! Skriv till 
styrelse@oversattarsektionen.se. 
 

 

Hemsida, mejllistor, Facebook 
Glöm inte att ofta titta in på 
Översättarsektionens hemsida på 
www.oversattarsektionen.se! Här hittar 
du avtalsinformation, kalendarium, 
tidigare nummer av Översättarnytt och 
mycket annat.  
 

På hemsidan finns också information om 
hur du ansluter dig till sektionens mejl-
listor, bland annat Avtal (fackliga frågor) 
och Eufemia (översättningsfrågor med 
mera).  
 

Följ Översättarsektionen på Facebook: 
www.facebook.com/oversattarsektionen 
 

 

Senaste Ö-styrelsemötet 
Styrelsen genomför numera en årlig 
arbetshelg. I år var den förlagd till Oslo i 
början av mars, då de norska översättar-
organisationerna arrangerade Oversatte 
dager, en stort upplagd tredagars-
konferens om, med och av översättare och 
översättning. Utöver styrelsearbetet med-
verkade vi i, respektive tog del av, 
program som gav idéer och kontakter 
inför framtida arrangemang i sektionens 
regi. 

 

Nya medlemmar 
Vi hälsar Ebba Berg, Margareta Ericsson, 
Henrik Gundenäs, Else Marie Gühdel-
Bruner, Christer Olsson och Magdalena 
Sørensen varmt välkomna till sektionen! 
 

 

Sektionsekonomin 
Sektionen har 70 000 kronor till sitt för-
fogande för medlemsaktiviteter, ut-
bildning och vissa styrelsekostnader. Vi 
tyckte det var viktigt att så många som 
möjligt deltog på årets årsmöte och erbjöd 
därför ett lite generösare resebidrag och 
ordnade ett utökat program, vilket var 
uppskattat. Detta är något vi vill fortsätta 
med, men de begränsade resurserna gör 
att vi därför väljer att sälja vin och laga 
mat själva eller ordna knytkalas på 
medlemsmöten. 
 

På det senaste förbundsstyrelsemötet 
beviljades vi ett bidrag (20 000 kronor) till 
prisutdelningsceremonin för Årets 
översättning, men vår sektionsbudget ska 
även räcka till Elsa Thulin-prisutdelning 
och andra aktiviteter under hösten.  
 

 

Kontakt med styrelsen 
Kontakta styrelsen på 
styrelse@oversattarsektionen.se om du 
har synpunkter, frågor och idéer. Kontakt-
uppgifter till alla styrelseledamöter finns 
på www.oversattarsektionen.se/styrelse. 
Nästa styrelsemöte är den 13 april 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. 


