Poesi utan gränser
Verksamhetsberättelse 2020
Styrelse
Styrelsen har under året 2020 bestått av följande personer: ordförande: Birgit Harling;
sekreterare: Kristina Axell; kassör: Kjell Weinius; stadgeenlig 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; representant för skrivarstuga: Muhamed Krasniqi; ansvarig för film och foto:
Jason Chen, som dock inte deltagit i arbetet under 2020.
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 2020 var 25 290,99 kronor.
Bidragsgivare
Poesi utan gränser är en ideell förening. Föreningen har inga andra inkomster än bidrag.
Bidragsgivare för 2020 har varit Kulturnämnden Uppsala Kommun Kr 50 000 och Prins
Gustafs stiftelse Kr 15 000
Verksamhet
Kick-off för arbetet med 2020 års poesitävling ägde rum redan den 14 november 2019 då
föreningen tillsammans med Språklärarna i Uppsala anordnade en kväll om hur man kan träna
kommunikation genom att använda spel i språkundervisningen. PUGs informationsmapp
delades ut till de närvarande lärare som inte tidigare fått en sådan. De som redan fått mappen
fick sina mappar uppdaterade. De som inte var närvarande vid mötet fick sina mappar
kompletterade genom utskick per post.
Årsmötet i föreningen ägde rum den 30 januari 2020 och föregicks av en föreläsning om att
tända språkgnistan genom att använda internationella projekt.
Arbetet med poesiskrivning i skolorna fortlöpte som vanligt. Vid deadline den 14 februari
hade 46 dikter på 11 olika språk skickats in till info@poesiutangranser.se. Olika juryer valde
ut de bästa dikterna på respektive språk som skulle gå vidare till finalen den 29 mars på UKK.
Men snart visade det sig att det inte bara är poesin som inte känner några gränser. Samma sak
gällde för coronaviruset. Den muntliga fysiska finalen fick ställas in och styrelsen fattade det
tunga beslutet att uppdra åt domarna att avgöra enbart utifrån det skriftliga vilken dikt som

skulle få vilket pris. Priserna skickades ut per post tillsammans med diplomen. Alla 34
finaldikterna trycktes precis som vanligt i en diktantologi.
Den 25 november ägde kick-off för poesitävlingen 2021 rum i samband med en webbinar på
Zoom om att främja andraspråkselevers kompetenser i språkämnen.
Styrelsemöten
Styrelsen konstituerades omedelbart efter årsmötet den 30 januari 2020. Styrelsen har sedan
haft ett fysiskt möte den 5/3 och ett digitalt möte den 7/12 samt därutöver utväxlat ett stort
antal mejl.
Uppsala den 31 december 2020

Birgit Harling
Ordförande

