Poesi utan gränser
Verksamhetsberättelse 2021
Styrelse
Styrelsen har under året 2021 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 moderna språk på gymnasiet: Gabriel
Wik; representant för skrivarstuga: Muhamed Krasniqi.
Revisorer
Revisor har varit Gustav Jacobsson med Elin Victorsson 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 2021 var 14 097,14 kronor.
Bidragsgivare
Poesi utan gränser är en ideell förening. Föreningen har inga andra inkomster än bidrag.
Bidragsgivare för 2021 har varit Kulturnämnden Uppsala Kommun Kr 44 000, Prins Gustafs
stiftelse Kr 15 000 och Studiefrämjandet Kr 5 000.
Verksamhet
Pandemin satte i högsta grad sin prägel på verksamhetsåret 2021. Under hösten 2020 hölls en
upptakt inför årets arbete genom ett webinarium på Zoom där Stéphanie Léstrez talade om Att
undervisa andraspråkselever i språkämnen.
Årsmötet i föreningen ägde rum den 11 februari, också på Zoom, och föregicks av en
paneldiskussion med författarna till boken Hjärnan och lärandet.
Arbetet med poesiskrivning i skolorna fortlöpte som vanligt, men det dröjde inte länge förrän
styrelsen insåg att det inte heller år 2021 skulle gå att hålla en fysisk final. Nu var vi
emellertid bättre förberedda än vad vi varit när pandemin tog fart i februari - mars 2020.
Elevernas dikter skickades som vanligt till vår sekreterare Kristina Axell, som registrerade
och vidarebefordrade dem till de olika juryerna. När juryerna hade valt ut de tre bästa dikterna

på varje språk och stadium meddelades de elever som sålunda uttagits till final att de skulle
spela in sina dikter och översättningar på sina mobiler. Inspelningarna sammanfogades i
samma ordning som om det varit en fysisk final. Det gjordes även en inspelning med Helena
Hedman Skoglund, Uppsalas Kommunalråd med ansvar för skolan samt ordförande i
Utbildningsnämnden. På filmen tackade Helena Hedman Skoglund finalisterna och kungjorde
de resultat som domarna hade meddelat efter att ha tittat på diktinspelningen. När filmen var
klar lades den ut på YouTube som en olistad (privat) video och länken skickades till alla
finalister och deras lärare. Alla som sett filmen har varit ense om att den var mycket lyckad.
Priserna skickades ut till deltagarna per post tillsammans med diplomen. Alla finaldikter
trycktes precis som vanligt i en diktantologi.
Styrelsemöten
Styrelsen konstituerades omedelbart efter årsmötet den 11 februari 2021. Styrelsen har inte
haft några fysiska möten men utväxlat ett antal mejl.
Uppsala den 31 december 2021

Birgit Harling
Ordförande

