Verksamhetsplan 2020
Fokusområde Kanslist
Föreningen har tidigare undersökt möjligheterna till att skapa en kanslitjänst för att
sköta föreningens administrativa arbete. En utredning gjordes 2013 av Silverfura där
förslag på hur detta skulle kunna gå till lades fram. År 2020 blir året då föreningen
påbörjar arbetet att hitta en långsiktigt finansiering för en kanslitjänst på deltid. Målet
är en tjänst på mellan tio- och tjugo procent.
Utöver detta åtagande kommer föreningen att erbjuda medlemmarna fortbildning i
anslutning till årsmötet.
Representation
STTF planerar att vara representerade på:
● Kammarkollegiet rådgivande nämnd, 2 träffar/år.
● Nordic Seminar, Åbo.
● Rikstolkkonferensen, Hässleholm
● Efsli årsmöte och konferens, Cluj, Rumänien.
● Dövas dag, Örebro
Utöver detta kommer STTF i möjligaste mån även att närvara vid de evenemang
föreningen blir inbjuden till, samt försöka ta emot de studiebesök som föreningen blir
tillfrågad om.
Intressepolitiskt arbete
STTF planerar att:
● Agera bollplank till organisationer och intressenter i frågor som rör vår
profession.
Samarbete
● STTF kommer fortsätta samarbeta med de organisationer vi har
avsiktsförklaringar med: Sveriges Dövas Riksförbund, Förbundet Sveriges
Dövblinda och Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar.
● STTF kommer fortsätta samarbeta med andra närstående organisationer och
verka för att återuppta samarbetet med Tolkledarna och TALFÖR.
● STTF kommer fortsätta upprätthålla våra goda kontakter med våra nordiska
kollegor.
Medlemmar
Föreningen har som mål att:
● alla de 426 tolkar som Statskontoret fann var yrkesverksamma tolkar ska veta
om att föreningen finns och vilja bli medlemmar.
● uppdatera sina medlemmar om nyheter inom tolkyrket via Tolktrycket, STTF:s
hemsida och sociala media.
● bibehålla kontakt med våra medlemmar och fortsätta svara på deras frågor
om tolkyrket.

Fortbildning
STTF planerar att under året fortsätta att finansiera och uppmuntra till lokal
fortbildning.
Årsmöte
Nästa årsmötes- & konferenshelg hålls i Jönköping den 20 mars 2021.
Tolktrycket
Tolktrycket ska under 2020 utkomma med 4 nummer.

