
 

 

 

Summering från styrelsemöte 11 september 2019 
 
 

• Medlemsbevis och medlemskriterierna diskuteras. En arbetsgrupp bestående av Milanka, Börje 
och Selim, har utsetts för att se över medlemskriterierna. 

• SKL har kontaktat TSR för att få hjälp med språkinventering och vart vissa tolkar är bosatta. 
Frågan tas upp för vidare dialog med SKL.  

• TSRs eventuella medverkan vid Tylösanddagarna 2020 diskuteras. 

• Översättningsträff ska anordnas den 6 november i Göteborg. Inbjudan kommer inom kort 
skickas ut.  

• Studieresa till Bryssel 17-18 november. Deltagarna gör en egen avstämning med detaljer inför 
resan. 

• Förmedlarutbildning ska anordnas 31 januari. Upplägg diskuteras.  

• TSRs deltagande vid kvalitetsmässan diskuteras. TSR ska inte medverka.  

• Diskussion om TSRs hemsida samt medverkan i sociala medier. Förfrågan skickas ut till 
medlemmar om deras åsikt.  

• Vision rikstolk nya styrelse är relativ ny. Ett möte bokas in när Vision rikstolks styrelse är redo.  

• TÖI har bjudit in till en workshop gällande testning och rekrytering. Träff 2 är inbokad till 13 
sept. 

• Regeringskansliet (remiss): Ingen ny information. Det har varit tyst sedan utredningen lämnades 
in. Carina kontaktar Emil Plisch för ev. ny information. 

• Kammarkollegiet - Rådgivande nämnden har möte 1 oktober. Tema ”den statliga portalen”. 
Caroline deltar.  

• Mentorsträff - Syfte med mentorsträff diskuteras. Ett av syftena är att närma sig TÖI. Frågan 
lyfts med TÖI för att se över möjlighet till samarbete.  

• Årsmötet är 23-24 april. Olika prisförslag på hotell ska tas fram. Diskussion om tema och 
föreläsare.  

• Tolknivåer diskuteras. Finns det en överenskommelse inom TSR att inte arvodera tolkarna 
felaktigt som AT eller UT. Diskussion kring vilka som får kalla UT inom branschen.  

 

• Mentorsförmedlingar  
 Borlänge: Jönköping 
 Örebro: Sundsvall 
 Gävle: Kronotolk 
 Helsingborg: Eslöv & Halmstad 
 Karlstad 1: Lund 
 Västmanland: Linguacom 
 Gislaved: Härnösand 
 Värnamo: Falkenberg 
 Karlstad 2: Hässleholm 
 Väst: Eskilstuna 

  

• Nästa möte 12 november på plats i Göteborg.  

 


