
Verksamhetsplan 2020

I Populär Poesis stadgar bestäms att Populär Poesi årligen ska komma ut i fyra separata 

nummer. Inför 2020 planeras för nummer 44-47. Ett litet urval texter från den tryckta 

tidskriften kommer också vara tillgängligt på webben. Nytt för 2020 är att Populär Poesi 

kommer att anlita särskilda ”husskribenter” som enbart skriver för webben. Denna husstab 

kommer bestå av en poet, en krönikör och fotograf och deras texter kommer att publiceras ca 

1 gång i månaden. 

Dessutom kommer Populär Poesi undersöka möjligheterna att starta en podd som kommer att 

vara fristående från det tryckta och webbrelaterade materialet. Även här är tanken att 

poddavsnitten ska publiceras en gång i månaden.

Det betalande medlemmarna får det tryckta numret medan det digitala materialet är fritt för 

alla att ta del av – helt i linje med våra folkbildande ambitioner. Medlemsavgiften förblir 

förslagsvis 280 kr/fyra nummer (år) även 2020, med undantag för studenter och pensionärer 

(195 kr/år), stödmedlemmar (500 kr/år) och särskilda kampanjer under mässor.

Om inget oförutsett inträffar behålls den redaktionella strukturen med ett delat 

chefredaktörskap och avdelningsredaktörer. I enlighet med årsstämman för 2019 ges 2020 

chefredaktörerna en 20% tjänst (alltså 10% var).

Avdelningarna 2020 kommer att vara

- Artiklar/Essäer

- Kritik

- Poesi

- Tema

Utöver detta kan tilläggas den ovan nämnda utvecklingen av webben, där husskribenterna 

kommer att fungera som en särskild avdelning.
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Förutom skapandet av tidskriften kommer föreningen att engagera sig i nedanstående 

evenemang under 2020. Syftet är folkbildande och i grunden syftar verksamheten till att 

stödja poesi som muntlig och skriftlig uttrycksform i Sverige.

Följande evenemang/deltagande i mässor/workshops planeras under 2020 (några punkter kan 

tillkomma och något datum justeras)

10 mars – Årsstämma

20-21 mars Göteborgs stadsbiblioteks poesimässa

28 mars – Workshop: Så funkar poddar genom Nätverkstan Kultur i Göteborg

27 juni – 4 juli – Poesifestivalen At the Fringe i Tranås

Under året 2020 – releasefester för enskilda nummer, poesitävlingen Krispiga Kaskader, 

poesi och poetsamtal

Samtliga evenemang som Populär Poesi anordnad har fri entré i syftet att öka tillgängligheten.

Flera av evenemangen kommer att redovisas i efterhand i ”Redaktionens blogg” på 

webbsidan.

Vid tangenterna

Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist och Kenneth Lindegren
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