Styrelsen och årsmötesgruppen hälsar er
hjärtligt välkomna
till konferens- och jubileumshelg med

Föreningen för Skriv och TSS-tolkar
Tid: 28-29 januari, 2023
Kallelse till årsmöte: lördag 28 januari, kl. 13.30-15.00
•
•
•

Kom ihåg att betala in din medlemsavgift i god tid före årsmöte (och konferens).
Motioner ska mejlas till styrelsen senast 7 januari.
Årsmöteshandlingarna mejlas ut senast en vecka innan årsmötet.

Plats: Södertörns folkhögskola i Solna, Stockholm. Hitta hit!
Boende och fest: Park Inn by Radisson, Stockholm Solna. Hitta hit!
Anmälan: via detta formulär! Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: tisdag 13/12.
Vid frågor: mejla info@skrivochtsstolk.se
Hej kära medlem!
Äntligen får vi en andra chans att ses för fortbildningskonferens, årsmöte och föreningens 15årsjubileum. I anmälningsformuläret kan du välja mellan olika konferenspaket och vi hoppas
att du ska hitta ett som passar dig bra. Vi har reserverat ett antal hotellrum, först till kvarn.
Vi är så otroligt stolta över det gedigna konferensprogram vi nu kan presentera för er. Missa
inte denna fortbildningsmöjlighet, följ med på resan genom skrivtolk-Sverige!
Temat för årets konferens är ”Vart är vi på väg?”. Vad ligger i framtiden för skrivtolk-Sverige?
Vi ser tyvärr vissa negativa trender runtom i landet i form av försämringar som riskerar att få
ringar på vattnet. Där är det dags att vi drar i nödbromsen och förändrar utvecklingen till det
bättre! Vi vill värna den närhet och det fina samarbetet som alltid varit skrivtolk-Sveriges
signum. Samtidigt vill vi med konferensen erbjuda er möjligheter att utvecklas som tolkar och
gå stärkta in i framtidens skrivtolk-Sverige med ökad kunskap och yrkesstolthet.
Konferensen tar därför upp tolkteknik såväl som tolkanvändarperspektivet och lyfter allt
däremellan som behövs för ett bra arbetsliv som tolk. Så, följ med oss på spåret – mot
framtiden.
Vi hoppas att vi ses i januari! Kom ihåg att bjuda med din närmaste kollega också, även om
hen inte är medlem ännu.
Hälsningar Styrelsen och Årsmötesgruppen
Med reservation för eventuella förändringar!

Program för konferens- och jubileumshelg med
Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar
”Vart är vi på väg?”
Lördag:
9.45- 10.20 Drop in för registrering + kaffe/te och smörgås
10.20-10.30 Välkomna!
10.30-11.40 ”På 10 poäng”: Tolkanvändarperspektivet - Mattias Lundekvam, förbundsordförande i
HRF, informerar och bjuder in till diskussion om tolkanvändarperspektivet, projektet ”Alla kan
texta” och HRF:s aktuella tolkfrågor.

11.45-12.15 Skrivtolkens 10 budord – FST presenterar de arbetsvillkor som ska vara en självklarhet för
alla skrivtolkar!

12.15-13.20 Lunch
13.20-13.30 Registrering inför årsmötet
13.30-15.00 Årsmöte under ledning av Mattias Lundekvam.
15.00-15.30 Tårta & bubbel – vi firar FST 15 år!
15.30-16.15 ”På 8 poäng”: STTylus – David Johansson från Södertörns folkhögskola demonstrerar
skrivtolkprogrammet STTylus och alla dess smarta funktioner.

16.20-16.50 ”På 6 poäng”: Likvärdig tillgänglighet – Jenny Therén; tolk, utmanar oss att våga tänka
högt och involvera tolkanvändaren för att skapa innovativa och tillgängliga lösningar vid tolkning.

16.50-17.00 Avrundning av dagen
19.00-sent Middag och 15-årsfest på Park Inn
Söndag:
8.30-8.45 God morgon! Gemensamma reflektioner från gårdagen.
8.45-11.00 ”På 4 poäng”: Kollegial arbetsmiljö – Karin Bäckgren; tolk, tolklärare och KBT-terapeut m.m.
bjuder in till föreläsning och workshop med fokus på det kollegiala samarbetet och arbetsklimatet.

11.00-11.30 Gofika
11.30-12.30 ”På 2 poäng”: Skrivtolkning och undertextning - Malin Hermansson; skriv-och TSS-tolk
och undertextare, inspirerar och instruerar oss i hur vi kan kombinera båda arbetsmetoderna.

12.35-13.15 Slutdestination: Tolktjänstutredningen – Evelina Alenäs; tolk och ordförande i FST, guidar
oss i en interaktiv workshop om de ramar, lagar och regelverk vi tolkar arbetar inom.

13.15-13.30 Avslutning + lunch att ta med.

Med reservation för eventuella förändringar!

Förslag på dagordning till FST:s årsmöte,
lördagen 28 januari 2023,
kl. 13.30-15.00, på Södertörns folkhögskola i Solna.
1. Mötet öppnas.

2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) två protokolljusterare
d) två rösträknare
6. Genomgång av
a. Verksamhetsberättelse
b. Årsredovisning (resultat - och balansräkning)
7. Genomgång av revisionsberättelsen
8. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande
a) av medlemsavgifter för nästkommande år,
b) verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets - och
räkenskapsåret
11. Fastställande av antal övriga ledamöter (6 eller 4) för det kommande året.
12. Val av
a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år
b) två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
tid av (1) år
c) (1) revisor och (1) suppleant för en tid av ett år.
d) (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall
utses till ordförande
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.

Med reservation för eventuella förändringar!

