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Bästa Rikstolk medlem!  

Bästa kollega! 

 

Välkommen till Vision Rikstolks årsmöte lördag 6 april kl 1300 (till ca 1600) i Stockholm.  

Årsmötet hålls på Clarion Hotel Signs konferensavdelning,  

Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm, (ligger på Norra Bantorget precis bredvid centralstationen). 

Meddela snarast och senast 15 mars till Riitta Eklind, (maila: Riitta.Eklind@fv.vision.se) om du vill 

delta i mötet. Du som behöver resa till Stockholm för detta årsmöte får ersättning för dina 

resekostnader enligt Visions fastställda normer. Du får senare information om hur du beställer dina 

biljetter då detta måste gå via Visions reseportal. 

Endast mycket långväga medlemmar som inte kan resa tur och retur över dagen, kan få ersättning för 

hotellövernattning, men överenskommelse om detta måste ha redan gjorts på förhand. 

Årsmötets handlingar sänds via e-post senast 30 dagar före mötet! 

Inför årsmötet vill vi ge dig följande information: 

Vision Rikstolks avdelning 276 har varit vilande under ca 2 år. Styrelsen har ombildats i juni 2018 och 

har hunnit vara aktiv drygt ett halvår. Den nya styrelsen har i uppdrag att bygga upp och utveckla 

avdelningen. Nu blickar vi framåt och uppmanar våra medlemmar att aktivera sig i Rikstolks frågor, vi 

ser fram emot positiv respons och engagemang från er. 

Vid ombildningen i juni 2018, fanns det inte ett tillräckligt antal personer som var beredda att bli 

aktiva i styrelsens arbete. Alla poster blev inte tillsatta och av de som blev valda blev det endast 2 som 

deltog aktivt och tog på sig hela ansvaret. Man lyckades dock adjungera 2 villiga tolkar med lång 

erfarenhet av yrket och tillsammans har ett bra underlag skapats för att Rikstolk ska växa upp till att 

bli en riktig fackförening för tolkarna. En fackförening som tar ett övergripande tag på tolkarnas 

situation i arbetsmarknaden, som vi alla vet är mycket problematisk. Nu är det dags för att styrelsen 

stärks upp genom att så många tolkar som möjligt deltar i detta arbete. 

Följande fyllnadsval behöver göras under årsmötet:  

-  fyra styrelseledamöter 

-  två styrelsesuppleanter 

-  en revisor och en revisorssuppleant 

-  två medlemmar till valutskottet. Vi har redan tre nomineringar. Ytterligare två behöver nomineras.  

Under årsmötet ställer de nuvarande två adjungerade styrelseledamöterna upp till val som ordinarie 

ledamöter på samma villkor som andra nominerade. 

Du är välkommen att nominera dig själv eller någon annan tolk som är medlem hos Vision Rikstolk 

eller som ansöker om medlemskap i god tid och hinner bli medlem i VISION RIKSTOLK före 

årsmötet. Kandidaterna måste ha erfarenhet från föreningsarbete samt vara ansvarstagande och helt 

beredda på att avsätta den tid som behövs för fackligt arbete. 

Viktigt att nomineringarna till ovanstående poster skickas redan idag! 

Nomineringarna skickas till Riitta Eklind (adjungerad styrelseledamot)  

via epost riitta.eklind@fv.vision.se 

Vi ser fram emot ett gott samarbete kring ovanstående frågor! 

 

Med vänlig hälsning  

Natalia Martnell 

Ordförande 
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