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Styrelse
Styrelsen har under året 2017 bestått av
Ordförande och kassör: Birgit Harling, sekreterare: Kristina Axell, representant för Uppsala
språklärarsällskap: Birgitta Milbrink, representanter för svenska som andraspråk på
grundskolan: Marie-Louise Stoltz och Ellinor Stenis, representant för språkintroduktion och
svenska som andraspråk på gymnasiet: Maja Nordström, klubbmästare: Louise Näsström,
ansvarig för film och foto: Jason Chen
Revisorer
Revisor har varit Roland Bohlin med Tommy Forsberg som suppleant.

Föreningens webbsida
Ansvarig för föreningens webbsida www.poesiutangranser.se har varit Björn Sundqvist, Sund
affärsutveckling. Styrelsens representant har varit Birgit Harling.

Ekonomi
Föreningens kassabehållning per den 31/12 2017 var Kr 7940,75

Bidragsgivare
Poesi utan gränser är en ideell förening. Föreningen har inga andra inkomster än bidrag.
Bidragsgivare för 2017 har varit
Kulturnämnden Uppsala Kommun Kr 40 000
Världsklass Uppsala (#öppnauppsala) Kr 56 000 (engångsbidrag för integrationsarbete)
Prins Gustafs stiftelse Kr 25 000
Studiefrämjandet Kr 3 000.
Följande arvoden har utbetalats till styrelsemedlemmar:
Kristina Axell för registrering av dikter Kr 6 000
Birgit Harling för redigering av dikthäfte Kr 6 000
Jason Chen för medieproduktion Kr 1 875

Verksamhet
Starten för arbetet med 2017 års poesitävling ägde rum redan den 17 november 2016 med ett
inspirationsmöte med tema Språklig kreativitet. Åtta lärare i moderna språk och svenska som
andraspråk som hade arbetat med poesiskrivning i sina klasser berättade där om sina

erfarenheter. Som avslutning på kvällen framträdde den elev som vann med sin dikt på dari
vid finalen i Poesi utan gränser 2016. Inspirationsmötet skildrades sedan i två
tidskriftsartiklar, Språklig kreativitet – elever skriver dikter i språkklassrummet publicerad i
Lingua 1 2017 och Poesi utan gränser – En sporre för elever med annat modersmål än
svenska publicerad i Lisetten 1 2017.
Årsmötet för Poesi utan gränser ägde rum den 26 januari 2017.
Den 6 mars gjorde UNT ett reportage på Internationella gymnasiet om arbetet med
diktskrivning inför finalen i Poesi utan gränser.
Fredag den 17 och lördag den 18 mars var det genrep för finalisterna i årets tävling. Coach var
Pantea Saramolki.
Årets final gick av stapeln på Stadsbiblioteket söndag den 19 mars med 40 deltagare i 13
språk. Ett inslag om finalen sändes i lokalteve.
Finaldikterna med översättningar sammanställdes till ett poesihäfte som delades ut i slutet på
vårterminen till samtliga elever, lärare och skolor som medverkat i finalen.
Poesi utan gränser inbjöds att bidra med ett inslag på Stadsteatern på Kulturnatten den 9
september. Fyra elever som deltagit i finalen i mars framförde där sina dikter från den så
kallade barscenen.
Den 29 oktober fick föreningen tillfälle att presentera Poesi utan gränser för deltagarna i
nätverket för språklärarna i Uppsala på Rosendals gymnasium.
Vid en träff mellan ordföranden och Esbjörn Mårtensson på UKK den 3 oktober överenskoms
att finalen 2018 ska äga rum i Sal D på Uppsala Konsert och kongress på eftermiddagen
lördag den 24 mars.
Den 15 november inbjöd föreningen till en workshop om språklig kreativitet med Olivia
Bergdahl, känd estradpoet som vunnit Poetry slam i Sverige och kommit på fjärde plats i VM
i Poetry slam. Olivia delgav de närvarande lärarna många tips som kan användas för att
inspirera eleverna att uttrycka sig i diktform.
Ordförande i föreningen Poesi utan gränser har deltagit i flera möten angående den lokala
överenskommelsen med kommunen, LÖK,
En handbok om Poesi utan gränser att användas av lärare i moderna språk, svenska som
andraspråk och modersmål har utarbetats. Den kommer att ligga på föreningens hemsida
www.poesiutangranser.se samt även att finnas i tryckt form.

Styrelsemöten
Styrelsen konstituerades omedelbart efter årsmötet den 26/1 2017. Styrelsen har sedan under
2017 mötts den 27/2, 3/4 och 5/10 samt därutöver utväxlat ett stort antal mejl.
Uppsala den 31 december 2017

Birgit Harling
Ordförande

