
 

 

 

Summering från TSRs styrelsemöte 2019-06-12 
 

 
- Årskonferens – utvärdering. Mycket bra respons av föreläsare. Utvärdering skickas ut till samtliga 

medlemmar.  
 
- Mentorsträff 3 maj – utvärdering. Generellt sett bra respons. Alla förmedlingar som jobbar med 

mentorer får i uppdrag att prata igenom mentorskapet gällande syfte och vilja.  
 
- Jhonny från tolkförmedling Väst har fått i uppdrag att ordna en översättarträff i Göteborg i november.  
 
- Studieresa Bryssel: 20 personer har lämnat sitt intresse att delta. Flygresa och hotell ordnar var och 

en för sig. Program:  
  17 oktober:  
  9:30: – 11:30 Lotta: SKLs funktion och syfte samt och migration i EU.  
  13:45 – 15:45 Översättaravdelningen 
 
  18 oktober 
  10:00-12:00 Tolkkabinen  
 
- Möten med SKL och digitalisering diskuteras.  
 
- Regeringskansliet (remiss) - Remissen är inskickad. Ordförande efterfrågar större engagemang land 

medlemmar i de frågor som skickas ut.  
 
- SKL har skickat en förfrågan om språkregister framförallt gällande språk för kvotflyktingar. TSR:s 

medlemmar kommer att kontaktas av TSR för sammanställning av lista.  
 
- MYH - TSR har deltagit i möte med MYH. Validering och nya yrkesutbildningarna diskuteras. Det finns 

standardisering hur validering och antagning ser ut.   
 
- Fråga om pauser vid långa samtal har lyfts bland tolkar. Hur gör vi ute på varje tolkförmedling 

diskuteras. Att ha 5 minuter pause på 1 timma vid längre arbetspass är vedertaget. 
 
- Medlemsbevis – Vid varje förnyad medlemsperiod kommer ett nytt utskick på medlemsbevis skickas 

ut. 
 
- Vision rikstolk – Ny styrelse med ny ordförande vill etablera kontakt med TSR. När Vision har landat 

med sin nya styrelse tar styrelsen upp en dialog. 
 
- Filmen ”den professionella tolkanvändaren” läggs upp på hemsidan under fliken ”tips till kund”. 
 
- Information till medlemmar: Summering från protokoll läggs upp på hemsidan.  
 
- Nästa möte: Diskussion huruvida kommande platsmöten ska förläggas ute på olika orter/ 

förmedlingar. 2 platsmöten per halvår bokas in. Styrelsen beslutar att inte anordna en chefskonferens i 
år då resan till Bryssel anordnas istället.  

 
 

 


