VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2009

Foto: Lennart Guldbrandsson, Public domain

Foto: Rotsee, CC-BY-SA-3.0

Foto: Prolineserver, CC-BY-SA-3.0

Inledning
Wikipedia, den fria encyklopedin, är en av världens tio mest besökta webbplatser. Sajten är
reklamfri och drivs av Wikimedia Foundation, en ideell stiftelse, som också driver flera
andra fria webbplatser. Wikimedia Sverige är Wikimedia Foundations svenska
lokalavdelning. Målet för Wikimedia Sverige, som är en ideell förening, är att göra kunskap
fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations
projekt.
Wikimedia Sverige grundades 20 oktober 2007. 2009 är alltså det andra kompletta
verksamhetsåret för föreningen. Under året har antalet medlemmar ökat med cirka 25%.
Föreningens kassa har använts till att under året medverka vid tre större arrangemang,
hållit tio föredrag inför olika grupper, deltagit på 17 wikifikor (varav många på föreningens
initiativ), samt haft 14 styrelsemöten och ett årsmöte.
I augusti fick vi en bilddonation från Regionarkivet i Göteborg med 29 helt unika bilder
från 1800-talets slut.
Styrelsen för Wikimedia Sverige
Lennart Guldbrandsson, ordförande, Jan Ainali, sekreterare och kassör
Ledamöterna Lars Aronsson, Anna Bauer, Kristoffer Mellberg, Johan Schiff, Einar Spetz

Wikipedia Academy
16-17 november 2009 arrangerades av Wikimedia Sverige och Stockholms
universitetsbibliotek. De första kontakterna mellan föreningen och Universitetsbibliotekets
e-resursavdelning knöts under våren 2009. I de inledande samtalen deltog från föreningens
sida Einar Spetz och Anders Wennersten; från universitetsbibliotekets sida Wilhelm
Widmark, Camilla Smith och Tomas Johansson.
Konferensen ägde rum i universitetets lokaler på Campus Konradsberg, nära Torildsplan.
Wikimedia Sverige hade ett huvudansvar för innehållet den första dagen, medan
universitetsbiblioteket ansvarade för den andra dagens upplägg.
Flera deltagare kom från olika bibliotek och gymnasieskolor. Detta var oerhört glädjande i
sig för arrangörerna. En fråga som återstår är hur ytterligare fler doktorander, forskare
och professorer kan lockas till konferenser om Wikipedia.
Totalt var det 10 funktionärer från föreningen som medverkade med handledning, föredrag
och dokumentation.
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Seminarier och deltagande på mässor
Seminarier och föreläsningar har varit ett huvudfokus för föreningen under året. De har
slagit väl ut eftersom varje aktivitet gett ytterligare uppslag och kontakter.

Bok- och biblioteksmässan
24-27 september 2009 deltog vi på bok- och biblioteksmässan i Göteborg med en egen liten
monter. Drygt 100 000 besökte mässan. Vi var sammanlagt fem wikipedianer som
bemannade montern, berättade om Wikipedia och tog foton av andra kända deltagare på
mässan för användning i Wikipedia. Vi fick mycket positiv respons på vårt deltagande.

FSCONS
13-15 november arrangerade Creative Commons, Free Software Foundation Europe och
Wikimedia Sverige konferensen FSCONS i Göteborg. Wikimedia Sverige stod för tre
föreläsningar: Mikael Nordin, Erik Zachte (från Wikimedia Foundation) samt Lennart
Guldbrandsson/Stefan Högberg.

Föreläsningar
Vi har under året hållit tioföredrag och deltagit i olika evenemang.

Förfrågningar
Allt fler förfrågningar om vi kan föreläsa för olika organisationer inkommer till oss. Detta i
sådan stor mängd att vi inte har hunnit ta hand om alla under 2009.
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Böcker och marknadsföringsmaterial
I år hade vi planerat för vilken åtgång av material som skulle bli och som vi har producerat
inför. Detta har varit till stor hjälp för de evenemang vi har deltagit i.

Marknadsförings- och informationsmaterial
Vi har gjort t-shirts som vi har använt vid våra aktiviteter. Vi tryckte upp två stora
banderoller som har använts flitigt. Vi har uppdaterat och tryckt både broschyrer och
flyers. Under året har vi sålt 16 produkter i vår webbshop som har haft 8713 besökare
(+896 från 2008).

Press
Vi har skickat ut 6 pressmeddelanden varav några har plockats upp av media. Wikipedia
har under året fått mycket uppmärksamhet i media och vi har fått komma till tals i TV,
radio och tidningar. Vi fick en helsidas debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet. På
hösten blev det en debatt med Per Gahrton som Lennart Guldbrandsson förde, också i
Svenska Dagbladet.

Sociala media
Vi har skaffat officiella konton på både Facebook och Twitter så att det kan bli lättare att
följa oss. Vid årskiftet hade dessa 49 fans respektive 16 followers. Facebookgruppen (som
skapades redan 2007) hade 69 medlemmar.
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Donationer och föreningens ekonomi
Efter att ha haft en god ekonomi i årets början har i enlighet med årsmötets beslut en del
kostnader för evenmang tagits under året. Detta tillsammans med att inga större
donationer har inkommit gör att tillgångarna har minskat från drygt 110 000 kr till drygt
67 000 kr.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar har under året ökat från 164 till 203. Från och med den 24 september
(bokmässan) har inbetalda avgifter betraktats som avgift för 2010 med giltighet även för
slutet av 2009.

Donationer
Under året har vi fått in 7874 kr i gåvor men tyvärr inga större donationer som förra året.
Vi har dessutom själva genomfört en donation på 17 010 kr till Wikimedia Foundation.

Föreningens ekonomi för året
Föreningens redovisning visar ett underskott för 2009 på 43 385 kronor. De avvikelser som
finns mot den budget som årsmötet godkände är främst uteblivna donationer samt att bara
ungefär hälften av medlemmarna har betalat sin medlemsavgift. Så trots att vi har hållit
utgifterna cirka 31% lägre än beräknat har det inte räckt för att nå vår budget.
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Föreningens inre arbete
Styrelsens inre arbete har flutit på bra. Även kontakterna med övriga Wikimedia-världen
har fungerat över förväntan. Vi har genomfört en hel del medlemsaktiviteter men inte fullt
ut så mycket som önskat. Utåtriktade kontakter har genomförts i begränsad omfattning.

Styrelsens inre arbete
Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten, där alla utom två skett i form av
telefonkonferens via Skype. Den 14 mars hade föreningen årsmöte i Kungliga biblioteket,
med 23 medlemmar närvarande. Årsmötet lämnade styrelsen oförändrad. Vid
styrelsebeslut per capsum valdes Anna Bauer in efter att en vakans uppstått när Anders
Wennersten, vald vid årsmötet, avgått. Jan Ainali tog då över rollen som kassör.
Föreningens webbplats http://wikimedia.se har hållts i drift under året. Information har
fyllts på och sajten har använts bl.a. för att visa på aktiviteter, donationer och protokoll
från
styrelsemöten.
Sedvanligt
administration
av
bankkonto,
bokföring
och
medlemsregister har bedrivits.

Medlemsaktiviteter
Ett nyhetsbrev har skickats ut och alla nya medlemmar har fått ett välkomstmail. Vi har
valt att använda social media till att föra ut information och kommer under 2010 att starta
en blogg. Styrelsens medlemmar har medverkat vid 17 wikifikor, och vid föreningens tre
större evenemang så har ett tjugotal medlemmar varit med och hjälpt till.

Kontakter inom Wikimedia-världen
Lennart Guldbrandsson och Jan Ainali deltog i en träff i Berlin där alla chapters, styrelsen
ur Wikimedia Foundation och flera av de anställda var närvarande. Mötet gav många idéer
och kontakter, samt bekräftade att Wikimedia Sverige snabbt har fått ett bra rykte.
Samtidigt i Berlin var även tre medlemmar på en utvecklarkonferens som gick parallellt.
Lennart deltog som inbjuden vid ett Wikipedia Academy i USA i juni. Under sommaren
besökte två medlemmar ur föreningen Wikimania, den internationella konferensen, i
Argentina, där styrelseledamoten Einar Spetz höll ett föredrag.
Anders Wennersten har under året varit medlem i den kommitté som granskar ansökningar
från blivande lokala stödföreningar, ChapCom och har senare blivit invald i Audit Committe
som granskar Wikimedia Foundations arbete.
Vi har skickat fyra stycken Chapters Reports till den centrala mailinglistan för alla chapters
där vi har berättat om vår verksamhet

Wikimedia Sverige
Box 500
101 29 Stockholm
Organisationsnummer: 802437-8310
Bankgiro: 5822-9915
Wikipedia, den fria encyklopedin, är en av världens tio mest besökta webbplatser. Sajten är
reklamfri och drivs av en ideell stiftelse. I Sverige representeras den stiftelsen av
föreningen Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige informerar skolor, bibliotek,
organisationer och andra grupper om Wikipedia och dess systerprojekt.
För att kunna göra det är vi beroende av ekonomiskt stöd.
Stöd våra initiativ för att driva och utveckla kvaliteten på Wikipedia.
Skänk pengar idag.

