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Protokoll från årsmötet för Rikstolk, avdelning 276 inom Vision 

Visions center i Stockholm lördagen den 29 mars 2014  

 

§1 Mötets öppnande  
     Chris Kosanovic hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet. 

 

§2 Mötets behöriga utlysande  
     Mötet befanns behörigen utlyst.  

 

§3 Fastställande av dagordning  
     Dagordningen är fastställd.  

 

§4 Val av ordförande för mötet  
     Anders Paulsson föreslås och väljs därefter till mötets ordförande.  

 

§5 Val av sekreterare för mötet  
     Georgina Starck föreslås och väljs därefter till mötets sekreterare.  

 

§6 Val av protokolljusterare tillika röstkontrollanter  
     Victoria da Silva och Ali Labriz väljs till justerare tillika röstkontrollanter.  

 

§7 Verksamhetsberättelsen  

     Verksamhetsberättelsen läses enskilt. Se bifogad verksamhetsberättelse. 

     Årsmötet bestämmer att Avdelningen skall sträva efter att skicka verksamhetsberättelsen    

     tillsammans med valberednings förslag. Det föreslås att den skall ligga på hemsidan efter  

     årsmötets godkännande.  

§8 Ekonomisk berättelse och Revisionsberättelse  
     Läses upp av kassören Rosette Aronsson. Se ekonomisk berättelse och revisionsberättelse 

     bifogade till årsmöteshandlingarna. 

     Från föregående årsmöte till 2014-03-28 var periodens  

Intäkter            107,290 kr  

            Kostnader        104,618  kr 

Resultat               2672 kr  

Per 2013-01-01 var      Ingående balans    31,601:50 kr och  

                                                                                    Utgående balans   34,273 kr 

Två anmärkningar lämnade revisorn, som handlade om mindre räknefel (eller var det mindre 

fel i uppställningen?). Dessa har rättas till. Det är mötets mening att vi ska försöka dra ner på 

resekostnaderna i samband med våra möten genom att vi i den omfattning det är lämpligt skall 

träffas via nätet. Den tid som läggs ner måste däremot ersättas som inkomstbortfall. 
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§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013  

     Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§10 Val av styrelse 

       Ali Labriz och Victoria da Silva informerar om valberedningsarbetet. Maria Bertils   

       förklarar varför hon har hoppat av valberedningen. Det står klar att det råder skilda  

       meningar om detta. 

       Enligt posträkningen har valberedningens förslag på ny styrelse gått igenom med  

       29 röster av 48. En röst ogiltigförklarades. 

       Chris Kosanovic (Växjö) väljs in som ordförande för 2 år 

       Velina Adelblom (Stockholm) väljs in som ledamot för 2 år 

       Isam Issa (Malmö) väljs in som ledamot för 2 år 

       Radmila Andric (Västerås) väljs in som ledamot för 2år 

       Aurore Bou Assi (Borås) väljs in som ledamot för 1 år 

      Kvarstår på sina styrelseposter:  

      Rosette Aronsson (Karlstad) som kassör för 1 år  

      Tesfai Alemseghed (Skellefteå) som ledamot för 1 år.   

 

 

§11 Val av revisorer  

       Kristina Radmila Gillström (Dalarna) valdes till revisorsposten för 1 år. 

       Walter Díaz (Stockholm) valdes till revisorsuppleant för 1 år. 

 

 

§12 Val av tre ledamöter till valberedningen  

       Victoria da Silva, Anders Paulsson och Ali Labriz väljs in som ledamöter till  

       valberedningen för 1 år. Victoria da Silva är sammankallande.  

 

 

§13 Propositioner  
       Inga propositioner. 

 

 

§14 Motioner 

       Vi läser Maria Bertils motioner. Se motionerna. Angående den första motionen råder 

       enighet om att en så pass liten fackföreningsavdelning som vår får välkomna alla som  

       kandiderar för posten som ledamot tillika ordförande, även om någon av kandidaterna har 

       innehaft posten en längre tid. Motionen hänskjuts till förbundsstyrelsen. 
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      Angående  motion nr. 2 är vi alla överens om vikten av att gå kurser i fackförenings-  

      kunskap, vilket de flesta i styrelsen har gjort. Det finns ingen möjlighet att göra kurserna  

      obligatoriska, utan varje ledamot har själv ansvar för att gå kurser, och information om  

      dem finns tillgänglig genom Visions närmaste center och även på webben. Ali Labriz  

      tycker att den nya styrelsen skall se till att alla de nya ledamöterna går utbildningen. Det 

      förtydligas att kurserna är ju kostnadsfria och att det är möjligt att göra anspråk på 

      ersättning för inkomstbortfall när det behövs. Därmed anses motionen besvarad. 

 

      Angående den tredje motionen anses det att det är önskvärt att ge ut ett nyhetsbrev 4 eller  

      5 gånger per år. Återigen är utskick med post en kostnadsfråga. Efter ett par inlägg  

      fastställs att nyhetsbreven skulle vara elektroniska och skickas ut med e-post. Det handlar  

      också om att den som skriver brevet behöver ha tid att lägga ner på detta. Det är fråga om 

      oavlönat fackligt arbete. 

 

 

§15 Förslag till verksamhetsinriktning för det kommande verksamhetsåret 

       Utöver inriktningen som redan tecknades i verksamhetsberättelsen föreslår de  

       närvarande medlemmarna att: 

       1) vi måste få en halvtidstjänst från förbundet för att kunna klara av alla våra åtaganden. 

            Chris Kosanovic berättar att vi i maj får besked om om förbundet ställer upp med  

            medel för detta. 

 

       2) de icke auktoriserade tolkarnas intressen ska tas till vara särskilt. I synnerhet ska facket 

           kämpa för att de professionella tolkar som har gått många olika kurser under årens lopp 

           skall kunna göra sina diplom gällande. Chris Kosanovic berättar att Myndigheten för 

           yrkeshögskolan lämnar svar om det under april månad. 

       3) vi skall se till att vår egen röst hörs i media mer. 

       4) det är viktigt att bedriva medlemsrekrytering och dela ut vår folder i samband 

            med tolkkurser.    

 

 

§16 Övriga frågor 

       Vad göra angående videotolkningsutrustning?   

 

§17 Mötets avslutande  

       Mötet avslutades.  

Ordförande  Anders Paulsson            Sekreterare Georgina Starck 

Justeras:      

Ali Labriz     Victoria da Silva   


