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Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelse 

Styrelsen har under året 2018 bestått av följande personer: ordförande och kassör: Birgit 

Harling, sekreterare: Kristina Axell, representant för Språklärarna i Uppsala: Birgitta 

Milbrink, representanter för svenska som andraspråk på grundskolan: Marie-Louise Stoltz och 

Ellinor Stenis, representant för språkintroduktion och svenska som andraspråk på gymnasiet: 

Carola Sandin, 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 2018 var 5 010,85 

 

Bidragsgivare 

Poesi utan gränser är en ideell förening. Föreningen har inga andra inkomster än bidrag. 

Bidragsgivare för 2018 har varit 

Kulturnämnden Uppsala Kommun Kr 45 000 

Kultur och bildning 15 000 

Prins Gustafs stiftelse Kr 30 000 

Studiefrämjandet Kr 5 000. 

 

 

Verksamhet 

 

Sedan 2010 har finalen för Poesi utan gränser ägt rum på Stadsbiblioteket, men de två senaste 

åren hade det visat sig att utrymmet inte räcker till för publiktillströmningen. Under hösten 

2017 undersökte vi därför andra tänkbara lokaler för 2018 års final och fick i slutet av 

september klart att finalen kunde äga rum i Sal D på UKK utan annan kostnad än för teknik. 

Starten för arbetet med 2018 års poesitävling ägde rum redan den 15 november 2017 då 

föreningen anordnade en workshop om språklig kreativitet med den kända estradpoeten Olivia 

Bergdahl.  Olivia delgav de närvarande lärarna många handfasta tips för att kunna inspirera 

eleverna att uttrycka sig i diktform.  

http://www.poesiutangranser.se/


I början av 2018 trycktes Handbok för lärare i moderna språk, svenska som andraspråk, 

språkintroduktion och modersmål som innehåller många användbara idéer för att underlätta 

arbetet med diktskrivning i skolorna, bland annat med inspiration från Olivia Bergdahl.  

Årsmötet i föreningen Poesi utan gränser ägde rum den 24 januari 2018. 

För de elever som fått besked att de tagits ut till finalen anordnades den 18 mars en workshop 

under ledning av Charlotte Gottfries.  

Finalen den 24 mars på UKK ingick i Uppsala kommuns Demokrativecka. Dikter framfördes 

av 33 ungdomar på 12 olika språk. 

Flera finalister fick också framföra sina dikter på en Litterär Vårfestival som den 17 maj 

anordnades på Stadsbiblioteket av Litteraturcentrum, Studiefrämjandet, Kultur och bildning, 

Uppsala kommun, Kulturrådet och Svenska PEN.  

I slutat av vårterminen delades diktantologin för 2018 ut till samtliga finalister, deras lärare 

och skolor. 

Den 12 september deltog ordföranden i Kulturförvaltningens remisskonferens om Uppsala 

kommuns nya kulturpolitiska program. 

Den 15 november var det kick-off för 2019 års upplaga av Poesi utan gränser med utdelande 

av en mapp innehållande ovannämnda handbok, kalendarium och diverse annan information 

om Poesi utan gränser. 

Under december månad har informationsmappen delats ut till ytterligare 14 skolor som inte 

var representerade på mötet 15/11. 

Den 17 december närvarade representanter för föreningen vid begravningen av Reza Rezvani, 

upphovsman till projektet Poesi utan gränser och föreningens ordförande 2009 – 2016. 

 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen konstituerades omedelbart efter årsmötet den 24/1 2018. Styrelsen har sedan under 

2018 mötts den 1/3, 14/5 och 19/9 samt därutöver utväxlat ett stort antal mejl. 

 

Uppsala den 31 december 2018 

 

 

Birgit Harling 

Ordförande 

 

 

 


