




























Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds universitet 

 

Översättningspolicy 

 

Allmänt om översättningar i kårens verksamhet 

Blaha blaha 
- Kårens arbetsspråk är svenska, men all information bör finnas på engelska 
- HTS informationsmaterial bör finnas i både engelsk och svensk version 
- Information rörande deltagande i kårens demokratiska process (val till kårfullmäktige, 
kandideringsinformation, kungörelser om möten från studentråd och uppåt, etc.) skall finnas i 
både engelsk och svensk version. 
- Informationen kan antingen tryckas på separata posters eller på samma poster. 
- Om information på engelska och svenska trycks på samma poster skall svenskan vara överst 
- I tvåspråkiga informationsmejl skall svenskan vara överst, men skall föregås av texten “English 
follows after Swedish” eller en liknande fras med samma innebörd. 
 
 

Användande av översättningspolicyn 

Blaha blaha 
- Kortform används  när den engelska formen är för lång, bökig eller repetitiv för löpande text, 
men den fulla engelska formen skall alltid användas minst en gång i den engelska texten, och 
gärna så tidigt som möjligt i densamma. Kortformerna får ses som förslag på möjliga 
förkortningar av termerna, men inte såsom tvingande. 
- Kommentar är fritextfält för förklaringar, utvecklande av termers användning, termer som 
absolut skall undvikas, med mera med mera 
 

 

Svensk term Engelsk form Engelsk kortform Kommentar 

Humanistiska och Teologiska 
Studentkåren vid Lunds 
Universitet 

Students’ Union of 
the Faculties of 
Humanities and 
Theology(?) at Lund 
University;  
Students’ Union of 
the Faculties of 
Humanities and 
Theology(?) 

The Students’ Union; 
The Union 

“Students’ Union of the Faculties 
of Humanities and Theology” kan
användas direkt om det av 
sammanhanget framgår att 
kåren är baserad i Lund och 
bedriver sin verksamhet där. 

Fullmäktige Student 
representative 
council of the 
Students’ Union of 
the Faculties of 

Student 
representative 
council; 
Representative 
council; “the council” 

Kortformerna bör endast 
användas om det inte föreligger 
risk för förväxling med 
studentråd. 
 



Humanities and 
Theology 

“Student representative council” 
kan användas direkt om det av 
sammanhanget framgår att det 
är HTS fullmäktige som åsyftas. 
 
Undvik termen “executive 
council”, då fullmäktige saknar 
exekutiva funktioner.  

Styrelse Board of the 
Students’ Union of 
the Faculties of 
Humanities and 
Theology 

Union board; The 
board 

 

Utskott Committee   

Studiesociala utskottet Student affairs 
committee(?) 

  

Utbildningsutskottet Educational affairs 
committee 

  

Språkcaféutskottet Language café 
committee 

Language café Skillnad bör göras mellan 
“Language café committee” och 
“Language café” när de syftar på 
utskottet respektive 
verksamheten. 

Sexmästeriet Party committee   

Valberedningen Nominating 
commitee 

  

Valnämnden Electoral commission   

Konstitutionsrådet Constitutional council   

Studentråd Student council of the 
department of… 

Student council; “the 
council” 

Kortformerna bör endast 
användas om det inte föreligger 
risk för förväxling med 
fullmäktige. 

Ledamot (av) Member (of the…); 
Deputy (of the…) 

- “Deputy” kan användas för 
medlemmar av fullmäktige. 

Ordförande (för) Chairperson/-man/ 
-woman (of the…) 

- “Chairperson” föredras. 
 
Härmed förstås ordföranden 



som inte är presidialer, 
exempelvis 
studentrådsordföranden.  

Presidium Presidium   

Presidial President/Member of 
the presidium 

 “Member of the presidium” 
föredras om det föreligger risk 
för förväxling med 
kårordföranden. 

Kårordförande President    

...med externt ansvar ...of external affairs   

Vice ordförande Vice president   

...med studiesocialt ansvar ...of student affairs   

...med utbildningsansvar ...of educational 
affairs 

  

Stadga Constitution -  

Reglemente Bylaws(?) -  

Policy Policy -  

Protokoll Minutes -  

Justeringsperson Reviewer   

Dagordning Agenda   

    

    

    

 


