
 

STTF årskrönika 2015. 

Snart är det nya året här, men innan vi ser fram emot år 2016 är det dags att se tillbaka på vad som 
hänt under STTF:s år 2015.  

Vi i styrelsen tycker att det har varit ett fantastiskt år med välbesökta kurser och viktigt intresse-
politiskt arbete från vår sida. Vi har tidigare då och då skrivit om vad vi gjort under året, men detta 
fantastiska verksamhetsår kan vi inte prata nog om. Här kommer guldkornen än en gång!  

Målet att erbjuda våra medlemmar spännande fortbildningstillfällen har vi uppnått med råge; 
årsmöteskonferensen i Härnösand kickade igång vår fortbildningssatsning. Nytt för i år var 
Konferensvolymen med texter från föreläsarna - perfekt för alla som missade konferensen men ändå 
vill hålla sig ajour. Maya de Wit har än en gång lett en skara vetgiriga tolkar genom byråkrat- och 
mötesengelska i kursen Tolkning till och från engelska som tredje språk. Uppföljningskursen som vi 
erbjuder i januari 2016 blev fulltecknad på bara några dagar! Sverige och STTF har för första gång-
en stått värdar för Efsli Autumn school med tema dövblindtolkning. Där fick vi chansen att visa upp 
ett vackert Stockholm och ett fint samarbete mellan STTF och Efsli för flera av våra internationella 
kollegor.  
Tolkar i Dalarna har tagit initiativ till en lokal fortbildningskväll för att bredda kunskaperna om 
tolkning i religiösa sällskap. Låt er inspireras av dem och anordna något "hemma" hos er nästa år. 
STTF har avsatt pengar åt er!  

Vi har lagt ner mycket tid på att göra vår röst hörd, i kontakt med bl.a. MYH, Statskontoret och 
tolktjänstutredningen. Precis som det anstår Sveriges bästa yrkesförening har vi nu personliga 
kontakter på både socialdepartementet och i riksdagen. Vi har satsat stort på att synas mer i sociala 
medier och det har gett oss många nya medlemmar, "följare" och "likes". (Läs: folk är intresserade 
av, och gillar, oss!) Vi hoppas att ni ser vår nya fräscha hemsida som ett självklart ställe att kolla in 
då och då.  

2015 kan verkligen sammanfattas som året då vi hördes och sågs. Det ska vi verkligen fortsätta göra 
under 2016! Vi ser fram emot att, om ett år, kunna skicka er en lika entusiastisk sammanfattning av 
det gångna året. 

Tills dess vill vi önska alla våra medlemmar en fantastiskt God Jul och ett underbart Gott 
Nytt År!  

Vi ses i Stockholm 23-24 januari!  
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