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INBJUDAN TILL INTRODUKTIONSSEMINARIUM 
FÖR AUKTORISERADE TRANSLATORER 
 
Tid: Lördagen den 28 maj 2016 kl. 10.00-16.00 Registrering fr.o.m. kl. 09.30. I samband med 
registreringen serveras kaffe eller te och kaka. 

Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1 K, Stockholm (www.erstadiakoni.se). 

Kostnad: 600 kr inkl. moms (480 kr exkl. moms).  Förmiddags- och eftermiddagskaffe samt 
seminariematerial ingår, men ej lunch. Deltagare som bedriver verksamhet i företagsform kan 
göra avdrag för kostnaden.  

Lunch: ca. 12.30-14.00 på närliggande lunchrestaurang, bekostas av deltagaren själv. 

Boende: ordnas vid behov av deltagaren själv. I anslutning till konferensanläggningen finns 
hotell. Rum kan bokas hos Ersta Konferens och Hotell på tel. 08-714 63 41. Vi kan även 
rekommendera Best Western Hotel NoFo (www.nofohotel.se) som ligger på gångavstånd från 
konferensanläggningen. 

Anmälan: senast söndagen den 15 maj 2016 via webbformulär, använd länk i utskicket eller gå 
till www.aukttranslator.se/introduktionsseminarium2016. 

Sista dag för avanmälan är söndagen den 22 mars 2016. Därefter är anmälan bindande. 

Betalning: mot faktura (till föreningens dotterbolag Auktoriserade Translatorer i Sverige AB). 

 
Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) vill hälsa dig som är nybliven auktoriserad 
translator, eller som har arbetat som auktoriserad translator i några år, välkommen till ett 
introduktionsseminarium. Syftet med seminariet är att ge information som du kan ha nytta av 
för att komma igång eller fortsätta att arbeta som auktoriserad translator. 
 
Vid årets seminarium planeras preliminärt följande programpunkter: 
 

 Inledning 
 Translatorernas historia 
 Presentation av föreningen 
 Regelverk, lagar och förordningar 
 Kammarkollegiets roll 
 Förnyelse av auktorisation 
 Praktiska frågor, bestyrkningar, legaliseringar och apostille 
 Kundrelationer, hur man tar betalt 
 Översättningsmarknadens utveckling 
 Företagsformer 

 
Närmare information om programpunkter och schema meddelas senare. 
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Vid seminariet vill vi informera våra nya kollegor om vilken lagstiftning som gäller för oss 
auktoriserade translatorer, Kammarkollegiets tillsynsroll och praxisen för förnyelser av 
auktorisationer. Du får vägledning om praktiska saker som hur man använder sin 
translatorstämpel, legalisering, apostille m.m. 
 
Andra viktiga frågor som tas upp under seminariet är hur man skaffar sig kunder och uppdrag 
som auktoriserad translator och vad man behöver ta betalt för att kunna försörja sig på sitt yrke. 
 
Seminariet avslutas med en presentation av vad som är på gång i översättningsbranschen och en 
diskussion om våra framtida arbetsvillkor. 
 
Under seminariets gång ges möjlighet att ställa frågor. Seminariet är också ett utmärkt tillfälle 
att träffa och lära känna både erfarna och nyblivna kollegor i translatorsyrket. 
 
Hjärtligt välkommen! 
 
Nadja Chekhov 
Ordförande 
Föreningen Auktoriserade Translatorer 
 


