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 Sammendrag 

• Foreningen stiftet juni 2007, registrert i november 
2008 

• 20-30 medlemmer, 1 firmamedlem  
o Den økonomiske hovedbidragsyteren er firmamedlemmet 

• 2 forskjellige språk 
o Norsk, bokmål og nynorsk.  
o Nordsamisk, et av flere samiske språk 

• Hovedprosjektene er Wikipedia-prosjekt på 
nynorsk, bokmål og en samisk i oppstartsfasen. 

• Mindre norske prosjekter som Wikinews, 
Wikibooks, Wiktionary, etc 



 Suksesshistorier 

• WP brukt som referanse fra ett par gang daglig til 
flere hundre ganger om dagen. 
o ...med korrekt kreditering... 

• En egen verktøy-server er i drift 
o initiativ av Lars Åge (Bruker:Laaknor)  

• Konkurranser på Wikipedia i «Norge» 
o 2009 Express, 200k på 10 uker (18k artikler) (selvstartet) 
o Løft stubbene, 17k stubber, < 10% forbedret (Harald H.) 
o Estland 2009, skriv om Estland (Ulf Larsen) 

 Estisk, Bokmål, Nynorsk Wikipedia 

 Estiske ambassaden i Oslo 

 Norske ambassaden i Tallinn 

o 50000 før femårsjubileet, nn wp 



 Hodebry 

• Problemer med vedtekter, og hvordan rette dem 
o motstridende kultur på hvordan man endrer disse 

o vranglås på alternative fremgangsmåter 
o for stort styre, og problemer med å fylle stillinger 

• For få bidragsytere som gjør den meste av jobben 

• Geografisk spredning av styret 
o utfordringer å arrangere styremøter 

• Hvordan inkludere flere mennesker i driften 



 Fremtidsplaner 

• Etablere tilstrekkelig materiale for seminarer 
o oversette «the Missing manual» 

o kjøre de første av en serie introduksjonskurs 

• Wikipedia Akademi i Bergen, høsten 2009 
o problemer med kollisjoner... 

• «Forskningsdagene» i Bergen sammen med 
Infomedia 
o Skisserte planer for «Forskning i skolen» med en wiki 

• Et pensum for «Publisering på Wikipedia» 
o finnansiering av Norgesuniversitetet 

• Pågående arbeid for å sparke igang Se.wp 

o   finnansieringsanmodning er sendt til Sámediggi 



 Møter og konferanser 

• Forrige årsmøte 21. juni, Bergen  
• Avholdt 3 styremøter (21/8, 8/1, 3/2) 
• Annen reising og møtevirksomhet 

o 15-18 mars 2009; NVU-konferansen, Trondheim 

o 8. januar 2009; Meteorologisk institutt, Oslo  
o 6-7 november 2008; Klareringskultur, Bergen 

o 26 september 2008; Langhaugen skole, Bergen  
o 25 september 2008;  Wikipedia i akademia, Bergen     
o 10. september 2008; Retriever, Oslo 

o 20. juni2008; FAD om prosjekter om wiki, Oslo   
o 5. juni 2008; Sosiale medier (RECORD), Oslo  
o 19. mai 2008; FAD-seminar, Oslo  
o 10-13 mai 2008; Opphavsrettsseminar, Bergen 

o 6-7 mai 2008; Yttringsfrihet, Oslo   



 Wikitreff 

• Det er avholdt en del wikitreff i perioden 
o 16 mars 2009; Trondheim  
o 14. februar 2009; Oslo 

o 3. februar 2009; Oslo 

o 8. januar 2009; Oslo  
o 25 september 2008; wikipedianere og deltakere på Wikipedia i 

akademia, i Bergen   
o 28. juni 2008; Oslo   
o 21. mai 2008; Oslo  
o 7. mai 2008; Oslo 

o 9. januar 2008; Oslo  


