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Vill du jobba med något i föreningen  
eller delta i någon av våra arbetsgrupper?  

Hör av dig – vi behöver din hjälp! 

Mejla dina tankar till sttf@sttf.nu!  
Det är viktigt att vi får veta vad just du tycker.  

Om du har funderingar eller synpunkter på vad vi  
i styrelsen gör eller borde göra så kontakta oss.

Jag vill bli medlem i STTF!

Fyll i uppgifterna nedan och skicka in.

n Jag vill bli aktiv medlem (350:-)

n Jag vill bli stödjande medlem (200:-)

n Jag vill bli organisationsmedlem (600:-)

Ett medlemskap i STTF är inte anställningsbundet;  
alla verksamma teckenspråkstolkar och teckenspråks-/
dövblindtolkar som har genomgått grundutbildning är 
välkomna att teckna ett aktivt medlemskap.

Medlemskap gäller per kalenderår. Medlemsavgiften  
sätts in på Bankgiro 785-7204. Märk med ditt namn.  
Använd talongen eller maila dina kontaktuppgifter till 
medlem@sttf.nu 

mina adressuppgifter (VG TEXTA)
Förnamn

Efternamn

E-postadress

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

Medlemskap beviljas när medlemsavgift är inbetald  
och fullständiga kontaktuppgifter kommit föreningen  
till handa.

detta och mycket mer får du som medlem 
• Som medlem gör du STTF till en levande  
 och stark förening!
• Medlemstidningen Tolktrycket.
• Delta i lokala arrangemang, till exempel  
 websända föreläsningar.
• Delta på årsmöteskonferens.

www.sttf.nu
Facebook:  

Sveriges teckenspråkstolkars förening (STTF)
Twitter: sttftolk

Följ oss!



Sveriges teckenspråkstolkars förening
A

tt. A
netthe Å

sén
H

erm
elinstigen 10

646 30 G
nesta

SverigeS  
TeckenSpråkSTolkarS Förening 
Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) är en 
sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar 
samt teckenspråks- och dövblindtolkar. Föreningen 
vill verka för en yrkesmässig och ansvarskännande 
samt välutbildad tolkkår.

Föreningen bildades den 14 maj 1969 under namnet 
Sveriges dövtolkars förening (SDTF) men har sedan 
den 7 september 1980 namnet Sveriges teckenspråks-
tolkars förening. Föreningen har till uppgift att tillva-
rata medlemmarnas intressen av gemensam karaktär, 
såsom arbetsvillkor, förhållandet till uppdragsgivare 
samt villkoren för utövande av tolkverksamhet.

Föreningen arbetar för
TryggheT Att arbeta för en trygg arbetsmiljö och en 
stabil arbetsmarknad för teckenspråks- och dövblind-
tolkar i Sverige.

Samverkan Att uppmuntra och främja diskussion  
och ömsesidigt utbyte av yrket inom och utom Sverige.  
Att verka för sammanhållning och samförstånd tolkar 
emellan.

profeSSionaliTeT Att yrket teckenspråks- och döv-
blindtolk erkänns som profession.

kvaliTeT Att uppmuntra och främja vetenskapliga 
och pedagogiska initiativ för att förbättra kvaliteten på 
teckenspråks- och dövblindtolkning samt tolkutbildning. 
Främja valmöjlighet, rättssäkerhet och tillgänglighet  
för tolkanvändarna.

råd och STöd Att ge råd och stöd till teckenspråks- 
och dövblindtolkar, tolkpraktikanter, tolkutbildare, 
tolkanvändare samt leverantörer och upphandlare av 
tolktjänster.

repreSenTaTion Att representera tolkyrket gentemot 
relevanta myndigheter och organisationer.

TillSammanS kan vi göra mer!
Som teckenspråkstolk samt teckenspråks- 
och dövblindtolk är det en självklarhet att 
vara medlem i STTF! 

möjlighet att påverka
STTF finns för Dig! Gemensamt driver vi tolkkårens 
frågor. Genom att vara aktiva i debatten och ha kon-
takt med beslutsfattarna arbetar vi med att bevaka 
arbetsmarknadsfrågor samt säkerställa kvalitet inom 
vårt yrke. Vi arbetar även för att fortbildningsbehovet 
skall tillgodoses. 

gemenskap
Som medlem har du möjlighet att vara delaktig i ar-
betet med att bevaka och förbättra arbetssituationen 
för Sveriges teckenspråkstolkar. I din yrkesförening 
får du som tolk möjlighet till kollegialt erfarenhets-
utbyte, kompetensutveckling och diskussioner kring 
aktuella frågor som professionalitet och yrkesetik.
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