
	
	

Språklärarna i Uppsala 
  

(lokalavdelning av Språklärarnas riksförbund)  
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelse 
 
Styrelsen bestod fram till den 11 februari 2021 av Birgitta Milbrink, ordförande, 
Birgit Harling, sekreterare, Kjell Weinius, kassör, Louise Näsström, klubbmästare, 
övriga medlemmar Carin Arvidsson, Pierre Cato och Idit Margulis. Birgitta Milbrink 
omvaldes till ordförande.  
  
Revisorer 
 
Revisorer har varit Gabriel Wik med Catarina Lindberg-Rios som suppleant. 
 
Föreningens hemsida 
 
Ansvarig för föreningens hemsida www.spraklararna-uppsala.se har under 2021 varit	
Pierre Cato, pierre.cato@gmail.com.  
 
Medlemmar  
 
Föreningen har för närvarande 67 medlemmar. Samtliga nås per e-post.  
 
Ekonomi 
 
Kassabehållningen per den 31/12 2021 var kr 20.774:96 
 
Stipendiefond 
 
En stipendiefond inrättades vid styrelsemöte den 14/1 2010. Samtidigt antogs stadgar 
för fonden. All information om stipendiets storlek, om stadgarna och vem som är 
behörig att söka finns att läsa på vår hemsida www.spraklararna-uppsala.se	Under	
2021	inkom	inte	någon	ansökan.	
	
	
 



Poesi utan gränser 
 
Sedan den 25 september 2010 är Poesi utan gränser en egen förening med separat 
styrelse och ekonomi. Föreningen verkar i nära samarbete med Språklärarna i 
Uppsala, vars ordförande alltid ingår i styrelsen för Poesi utan gränser.  
	
Medlemsmöten 
 
På grund av coronapandemin har tyvärr inga medlemsmöten ägt rum under 2021. 
Årsmötet i föreningen, som ägde rum på Zoom den 11 februari, föregicks av en 
paneldiskussion med författarna till boken Hjärnan och lärandet.  
 
På grund av coronapandemin måste den planerade språkdagen den 20 mars i Umeå  
genomföras digitalt. Ett fåtal av föreningens medlemmar deltog. 
 
Föreningens medlemmar inbjöds att den den 21 september 2021 delta i ett 
webinarium under rubriken ”Attityder till moderna språk – en brokig berättelse”. 
Webinariet leddes av Erik Cardelùs, lektor i spårkdidaktik vid Stockholms universitet 
och lärare i spanska och svenska. 
 
På grund av coronapandemin fick den fysiska finalen i Poesi utan gränser åter ställas 
in. Diktskrivning pågick dock som vanligt i skolorna och de elever vars dikter tagits 
ut till final meddelades att de skulle spela in sina dikter och översättningar på sina 
mobiler. Inspelningarna sammanfogades i samma ordning som om det varit en fysisk 
final. Domarna meddelade sedan resultatet efter att ha sett inspelningen, som också 
lades ut på YouTube. 
 
Styrelsemöten 
 
I samband med årsmötet den 11 februari 2021 hölls också ett konstituerande möte. 
Styrelsen har inte haft några fysiska möten men ett antal mejl har utväxlats. 
Styrelsen har åtagit sig att anordna 2022 års språkdagar, som kommer att äga rum den 
2 – 3 april 2022. 
 
Tack 
 
Styrelsen vill också framföra sitt varma tack till Fortbildningsavdelningen för skolans 
internationalisering vid Uppsala universitet för mycket gott samarbete. 
 
 

Uppsala, den 31 december 2021 
 

 
Birgitta Milbrink, ordförande	


