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

Föreningen för Skriv och TSS-tolkar
Tid: 15-16 januari, 2022
Årsmöte: lördag 15 januari, kl. 13.30-15.00
Plats: Södertörns folkhögskola i Liljeholmen, Stockholm. Hitta hit!
Boende och fest: Zinkensdamm Hotell & Vandrarhem.
Anmälan: via detta formulär. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: måndag 3/1.
Vid frågor: mejla info@skrivochtsstolk.se
Hej!
Vi är så otroligt stolta över det gedigna konferensprogram vi nu kan presentera
för er. Vi är också glada att vi snart får möjlighet att fira att FST fyller 15 år!
I anmälningsformuläret kan du välja mellan olika konferenspaket och vi hoppas
att det ska finnas något som passar just dig. Vi har reserverat ett antal rum på
Zinkensdamm, så anmäl dig tidigt för att säkra din plats.
Vi är naturligtvis medvetna om den osäkra situationen med Covid-19 men vi
kommer att vara försiktiga och ställer in konferensen om situationen kräver det.
Vi tipsar er alla om att köpa avbokningsbara resor. Om det blir färre än 20
betalande deltagare kommer vi också att ställa in.
Vi hoppas innerligt att vi alla kan träffas i januari. Kom ihåg att bjuda med din
närmaste kollega också!
Vi ses!
Hälsningar Styrelsen och Årsmötesgruppen

Program för konferens- och jubileumshelg med
Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar
Lördag:
10.00-10.30 Drop in för registrering + kaffe/te och smörgås
10.30-10.40 Välkomna!
10.40-12.10 Ord men inga visor? – Mattias Lundekvam & Andreas Stjärnström från HRF informerar och
bjuder in till diskussion om tolkanvändarnas perspektiv, önskemål och HRF:s aktuella tolkfrågor.

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
15.30-16.30 Skrivtolkarnas guide till undertextning – Terese Åkerberg & Matilda Andersson,
skriv- och TSS-tolkar, direkttextare och programtextare, ger oss tips och tankar om hur vi på bästa sätt
anpassar tolkningen efter de tekniska förutsättningarna och de olika kraven vi möts av ute på fältet.

16.30-16.45 Avrundning av dagen
19.00 Middag och 15-årsfest på Zinkensdamm hotell och vandrarhem

Söndag:
8.30-8.45 God morgon och god arbetshälsa!
8.45-9.45 VGR:s underbara resa genom skrivtolksamordningen – Jennifer Palevik & My Krohn
Holm berättar om hur Tolkcentralen i VGR helt har omstrukturerat arbetet med skrivtolkssamordningen,
utbildningen av tolkanvändare samt arbetet med tekniken.

9.50-10.45 På spaning efter den kollega som flyttat på sig - Tilda Töresson föreläser om det
utvecklingsarbete kring så kallad isärtolkning som hon har initierat på Tolkcentralen i Region Östergötland.

10.45-11.10 Gofika
11.10-11.40 Utbildaren som slutade ProType:a – Maria Laurin & David Johansson presenterar teknik
och tipsar om tolkövningar som de använder på skrivtolkutbildning på Södertörns folkhögskola.

11.45-12.50 Peer to peer – genom diskussioner skapar vi ett hållbart och energifyllt arbetsliv tillsammans!
12.50-13.15 Digital stand-up om distansjobb, pandemin och jobbet i framtiden!
13.15-13.30 Avslutning + lunch att ta med.
Med reservation för eventuella förändringar!

