
Poesi utan gränser 
Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelse 

Styrelsen har under året 2019 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, representant för moderna språk på gymnasiet: Gabriel Wik, ansvarig för film 

och foto: Jason Chen, representant för skrivarstuga: Muhamed Krasniqi 

 

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 2019 var 5 531,92. 

 

Bidragsgivare 

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

Bidragsgivare för 2019 har varit 

Kulturnämnden Uppsala Kommun Kr 50 000 

Kultur och bildning 15 000 

Prins Gustafs stiftelse Kr 15 000 

Bygg för Framtiden Kr 20 000 

Studiefrämjandet har bidragit med böcker som gåva till domarna vid finalen 

 

 

Verksamhet 

 

Starten för arbetet med 2019 års poesitävling ägde rum redan den 15 november 2018 då 

föreningen anordnade en kväll om att skapa muntlig interaktion i språkklassrummet. I 

samband därmed delades en välfylld informationsmapp om Poesi utan gränser ut till 

deltagarna. 

De flesta av de skolor som inte var representerade vid novembermötet fick 

informationsmapparna i november – december genom personliga besök av ordföranden.    

http://www.poesiutangranser.se/


Årsmötet i föreningen Poesi utan gränser ägde rum den 31 januari 2019. 

Förberedelserna inför finalen i poesitävlingen präglades i hög grad av det faktum att vi 2019 

firade tioårsjubileum. På grund av jubileet beslöt styrelsen att samtliga elever vars dikter 

skickades in skulle belönas med en biobiljett. Likaså skulle de lärare som var ansvariga för 

inskickandet tackas med biobiljetter.  

För de elever som fått besked att de tagits ut till finalen anordnades den 23 mars en workshop 

under ledning av dramaläraren Charlotte Gottfries. Följande dag välkomnades eleverna till en 

repetition under ledning av fil.kand. i retorik Sofia Wedsberg. 

Årets upplaga av Poesi utan gränser ingick som ett delmoment i Uppsala Internationella 

Litteraturfestival, 30-31 mars 2019.  

Finalen ägde rum lördagen den 30 mars på UKK. För att uppmärksamma tioårsjubileet 

dekorerades sal D med ballonger med texten PUG 10 år. Med anledning av jubileet 

överlämnade invigningstalaren Kulturdirektör Sten Bernhardsson blommor och en presentbok 

från Uppsala kommun.  Antalet tävlande i finalen var större än vanligt - dikter framfördes av 

38 ungdomar på 14 olika språk.  

I slutat av vårterminen delades diktantologin för 2019 ut till samtliga finalister, deras lärare 

och skolor. 

Den 14 november var det kick-off för 2020 års upplaga av Poesi utan gränser med en 

föreläsning/workshop om spel i undervisningen – kommunikation och motivation.  De 

deltagare som inte hade fått PUGs informationsmapp sedan tidigare fick sådana nu. De som 

redan hade fått mappen fick sina mappar uppdaterade. 

För dem som inte var närvarande vid novembermötet kompletterades mapparna genom 

utskick per post. 

Ytterligare några skolor som inte tidigare fått mappar fick sådana nu.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen konstituerades omedelbart efter årsmötet den 31/1 2019. Styrelsen har sedan under 

2019 mötts den 6/3, 15/5 och 8/10 samt därutöver utväxlat ett stort antal mejl. 

 

Uppsala den 31 december 2019 

 

 

Birgit Harling 

Ordförande 

 

 

 

 


