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Öppna i webbläsare

Senaste nytt från Föreningen Auktoriserade Translatorer 
September 2021 
 

 
Hej alla medlemmar! 
 
Här kommer ett brev med information efter styrelsemötet i söndags. För första
gången på ett år hölls mötet med de �esta deltagare på plats och resten på distans. 
 
Framtida möten 
Styrelsen kommer att sammanträda följande datum: 27 november 2021, 15 januari
2022 samt 12 mars 2022. Därefter kommer årsmötet att hållas i april. Datum för
årsmötet är ännu inte fastställt utan kommer att meddelas senare. 
 
Hieronymusdagen 
Hieronymusdagen kommer att �ras i Stockholm tillsammans med SFÖ den 30
september. Mer information kommer snart.  
 
Statens upphandling av översättningstjänster 
I augusti meddelades tilldelningsbeslut efter upphandling av språk- och
översättningstjänster enligt följande:  
https://www.avropa.se/Upphandlingar/oversattning-och-spraktjanster/ 
 
Det nya avtalet skulle ha börjat gälla september 2021 men har skjutits upp på grund
av sex ansökningar om överprövning till Förvaltningsrätten. Mer information �nns här: 
https://www.avropa.se/Nyheter/2021/vtu/overprovning-av-upphandling-oversattning-
och-spraktjanster/ 
 
Förberedelseseminarium inför Kammarkollegiets prov i oktober 
Den 18 september håller vi ett digitalt seminarium för ca 15 kandidater inför årets
translatorsprov som äger rum i oktober. 
 
Vi väntar nu på att få veta vilka nya translatorer som har godkänts i vårens prov (som
egentligen var 2020 års prov). Vi kommer att skriva till de nya translatorerna och
informera dem om Föreningen. Om intresse �nns kommer vi att arrangera ett digitalt
introduktionsseminarium under hösten, vilket förhoppningsvis kommer att leda till
nya medlemmar i Föreningen. 
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Brev till Domstolsverket 
I våras skrev styrelsen till Domstolsverket för att föreslå en fast taxa för translatorer
liknande den som gäller för tolkar. I det muntliga svar vi �ck menar Domstolsverket att
de inte är rätt instans för att införa en sådan taxa, så vi undersöker nu hur vi ska ta
frågan vidare. 
 
Föreningens 90-års jubileum 
Vi vill återigen påminna om Föreningens 90-års jubileum som kommer att �ras den 28
maj 2022. Om du vill vara med i planeringskommittén, kontakta styrelsen på 
styrelsen@aukttranslator.se   
 
Kontakta styrelsen 
Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@aukttranslator.se om det är något du vill
framföra, exempelvis om du har tips på upphandlingar, aktiviteter eller annat av
intresse för våra medlemmar.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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