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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 
lokaladelning. 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.  2008  är  alltså  det  första  kompletta 
verksamhetsåret  för  föreningen.  Under  året  har  antalet  medlemmar  dubblerats. 
Föreningens kassa har med hjälp av donationer nästan tjugofaldigats under året.

Föreningen har under året medverkat vid fyra större arrangemang, hållit 12 föredrag inför 
olika grupper, deltagit på 21 wikifikor (varav många på föreningens initiativ), samt haft 19 
styrelsemöten och ett årsmöte.

Under året har vi också tagit fram marknadsföringsmaterial, skapat en bok om fåglar med 
material  från  Wikipedia  och  Wikimedia  Commons,  och  gett  stöd  till  Lennart 
Guldbrandssons efterfrågade bok ”Så fungerar Wikipedia”.

Internationellt  har  föreningen  medverkat  i  flera  arrangemang  och  skapat  personliga 
kontakter med de andra nationella stödföreningarna till Wikimedia Foundation. På kort tid 
har föreningen blivit bedömd som en aktiv och effektiv organisation.

Föreningen  har  känt  en  mycket  positiv  återkoppling  från  olika  grupper  i  det  svenska 
samhället och med tillfredsställelse sett  att Wikipedia med årets kvalitetssatsning blivit 
alltmer tillförlitlig och setts som alltmer accepterad för användning i skolor och media.

Sammanlagt är styrelsen nöjd med föreningens första fulla verksamhetsår. Målet med att 
alla ska ha fri  tillgång till  information har kommit lite närmare och vi  har fått  mycket 
positiv återkoppling.

Styrelsen för Wikimedia Sverige

Lennart Guldbrandsson, ordförande, Jan Ainali, sekreterare, Anders Wennersten, kassör

Ledamöterna Lars Aronsson, Kristoffer Mellberg, Johan Schiff, Einar Spetz



Wikipedia Academy

Den  19  januari  2008  var  Frank  Schulenburg  från  Wikimedia  Deutschland  på  besök  i 
Göteborg och berättade om konceptet Wikipedia Academy som med framgång genomförts i 
andra länder. Idén går ut på att föra ihop Wikipedia med universitetsvärlden, för bådas 
bästa.

Vi  beslutade  satsa  på  en  svensk  Wikipedia  Academy  i  Lund.  Som  partner  hade  vi 
biblioteksdirektionen  vid  Lunds  universitet  som  stod  för  mycket  av  det  praktiska,  och 
Internetfonden,  som  finansierade  konferensen.  Arrangemanget  genomfördes  den  12-13 
november  och  blev  en  stor  succé  med  50% fler  deltagare  än  beräknat,  översvallande 
återkoppling  och  positiva  följdeffekter,  både  på  Wikipedia  och  inom  skol-  och 
universitetsvärlden.

Av de 120 personer som deltog, var fler deltagare från gymnasier än ursprungligt tänkt, 
vilket  visade  sig  ge  extra  positiva  följdeffekter.  Till  exempel  har  rektorn  för  Viktor 
Rydbergsgymnasierna beställt 42 ex av boken ”Så fungerar Wikipedia” som julklapp till 
sina lärare. Det signalerar precis den typ av ”godkännande och uppmuntran från högre 
ort” till lärare som vi velat se.

Också det stora antal wikipedianer som deltog medförde extra positiva följdeffekter i form 
av ett än mer bejakande och förstående klimat på Wikipedia.
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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 
23-24 september 2008 deltog vi på bok- och biblioteksmässan i Göteborg med en egen liten 
monter.  Drygt  100 000  besökte  mässan.  Vi  var  sammanlagt  åtta  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.

Internetdagarna
21-22 oktober deltog vi vid Internetdagarna i Stockholm. Konferensen anordnas årligen av 
Internetfonden.  Föreningen  hade  en  monter  och  representerades  av  fyra  wikipedianer. 
Styrelseledamoten Lars Aronsson var inledningstalare för ett av ”spåren” på konferensen.

FSCONS
24-26  oktober  arrangerade  Creative  Commons,  Free  Software  Foundation  Europe  och 
Wikimedia Sverige konferensen FSCONS i Göteborg. Free Society Conference and Nordic 
Summit besöktes av drygt 400 personer. Vi hade ett eget rum, ett eget spår i konferensen 
och  företräddes  av  sex  wikipedianer,  inklusive  Frank  Schulenburg  från  Wikimedia 
Foundation.

Föreläsningar
Vi har under året hållit tolv föredrag och deltagit i olika evenemang. Den dominerande 
målgruppen har varit bibliotekarier, i enlighet med årets verksamhetsplan.
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Böcker och marknadsföringsmaterial

Vi har tagit fram marknadsföringsmaterial allt eftersom vi behövt det, vilket till del varit 
lyckosamt eftersom vissa behov varit svåra att förutse. Annat har vi lärt oss av.

Marknadsförings- och informationsmaterial
Vi tryckte affischer redan 2007, som vi  återanvänt under året.  Det informationsblad vi 
skapade då har vi tryckt upp i fler exemplar. Vi har också gjort ett nytt flygblad, dekaler 
och  knappar.  Dessa  har  varit  mycket  uppskattade  och  fått  stor  spridning.  Till  våra 
föreläsningar  och  andra  aktiviteter  har  vi  tagit  fram  presentationer,  övningsark  och 
flygblad för våra böcker.

Vi har satt upp en webshop hos Spreadshirt, där vi bland annat säljer tröjor. Åtgången har 
dock inte blivit vad vi hoppats på, eventuellt beroende på att priset, utanför vår kontroll, 
blivit väl högt.

Böcker
För att visa på hur stora möjligheter Wikipedias fria licens ger, tog vi i samarbete med 
print-on-demand-sajten Vulkan.se  fram en bok baserad på  artiklar  ur Wikipedia.  Boken 
heter  ”Svenska  fåglar”.  Den  har  fungerat  väl  som  demonstrationsobjekt  och  fick 
uppmärksamhet i svenska media, men har inte sålt nämnvänt.

Från Wikimedia Deutschland har vi fått ett antal av det  Wikipedialexikon de tagit fram. 
Den har ännu tydligare visat på vad som går att göra från den nätbaserade Wikipedia.

Lennart Guldbrandsson har under året som eget projekt tagit fram boken ”Så fungerar 
Wikipedia”, vilket fyllt ett stort behov av en enkel och bra introduktion. Boken har tagits 
väl emot och blev utgiven på HEXA förlag. Föreningen har varit glada att kunna hjälpa till 
med marknadsföring av boken.
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Donationer och föreningens ekonomi

Efter att ha haft en extremt pressad ekonomi i början av året så avslutades året i dess 
motsats. Tillgångarna har växt från 5 600 kronor till över 110 000 kronor vid årets slut.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar har under året ökat från 81 till 164. Från och med den 22 september 
(bokmässan) har inbetalda avgifter betraktats som avgift för 2009 med giltighet även för 
slutet av 2008.

Donationer
Den 15 maj fick vi en donation på 100 000 kronor från en välgörare som vill vara anonym.

Den 16 december  fick  vi  så  ytterligare 25 000 kronor  av  Joakim Jardenberg  och hans 
företag  Mindpark,  vilket  tillsammans  med  övriga  donationer  och  gåvor  gav  oss  totalt 
131 000 kronor.

Utanför föreningen så skänktes under Wikimedia Foundations årliga insamlingskampanj 
vid slutet av året drygt 100 000 svenska kronor direkt till Wikimedia Foundation.

Övriga intäkter
För att täcka kostnaderna för Wikipedia Academy har föreningen erhållit  ett bidrag på 
66 000 kronor från Internetfonden.

För  ersättning  av  sålda  fågelböcker  och för  ett  föredrag hållit  har  förening  fått  3 400 
kronor.

Föreningens ekonomi för året
Föreningens redovisning visar ett överskott för 2008 på 104 800 kronor.

De avvikelser som finns mot den budget som årsmötet godkände är främst större intäkter 
från  donationer  och  att  vi  låtit  utgifterna  för  bokmässan  tas  från  dessa  extra 
donationsintäkter. Vi hade budgeterat för en överföring av donationsintäkter till Wikimedia 
Foundation.  Den  genomfördes  inte  under  2008,  men  beräknas  genomföras  i  början  av 
2009.
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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  19  protokollförda  styrelsemöten,  där  alla  utom  två  skett  i  form av 
telefonkonferens via Skype.

Den 15 mars hade föreningen årsmöte i  Göteborgs  stadsbibliotek,  med 23 medlemmar 
närvarande.

Den 29 november hade styrelsen och inbjudna gäster en utvärderings- och planeringsdag. 
Mötet ägde rum i Riksdagshuset.

I styrelsen avgick vid årsmötet Joakim Larsson. Samtidigt invaldes Kristoffer Mellberg. Vid 
styrelsemötet den 13 oktober valdes Einar Spetz in efter en vakans uppstått när Andreas 
Vilén, vald vid årsmötet, avgått.

Föreningens webbplats  http://wikimedia.se har sjösatts under året. Information har fyllts 
på  och  sajten  använts  bl.a.  för  att  visa  på  aktiviteter,  donationer  och  protokoll  från 
styrelsemöten.

Sedvanligt administration av bankkonto, bokföring och medlemsregister har bedrivits. 

Medlemsaktiviteter
Fem nyhetsbrev har skickat ut och alla nya medlemmar har fått ett välkomstmail.

Styrelsens medlemmar har medverkat vid 21 wikifikor,  och vid föreningens  fyra större 
evenemang så har ett 15-tal medlemmar varit med och hjälpt till.

Kontakter inom Wikimedia-världen
19-20 januari var Frank Schulenburg på besök i Göteborg och värdefull kunskap till flera 
av oss, bland annat konkreta fakta runt Wikipedia Academy. Schulenburg har senare blivit 
anställd av Wikimedia Foundation.

24-25 maj deltog Lennart Guldbrandsson och Jan Ainali i en träff i Nederländerna där de 
flesta  chapters  deltog.  Mötet  gav  många  idéer  och  kontakter,  samt  bekräftade  att 
Wikimedia Sverige snabbt fått ett bra rykte.

Anders  har  under  året  varit  medlem  i  den  kommitté  som  granskar  ansökningar  från 
blivande lokala stödföreningar, ChapCom.

Lennart  deltog som inbjuden vid ett  Wikipedia Academy i  Berlin i  juni.  Han har också 
medverkat vid framtagningen av en video om hur redigering av Wikipedia går till,  som 
betalats av Wikimedia Deutschland.

Under sommaren besökte fyra medlemmar ur föreningen Wikimania, den internationella 
konferensen, i Egypten, där styrelseledamoten Einar Spetz höll ett föredrag.

Utåtriktade kontakter i Sverige (lobbying) 
Fem pressmeddelandet har skickats ut, dock med ringa gensvar. Media har dock skrivit om 
”Svenska fåglar”, samt om Wikipedia i allmänhet.

Lennart Guldbrandsson deltog i oktober på Kunskapens dag, en konferens som anordnas av 
Nationalencyklopedin,  där  han  kom i  samspråk  med  utbildningsminister  Björklund  och 
chefredaktören för Nationalencyklopedin.

http://wikimedia.se/


 

Wikimedia Sverige

Box 6062
121 06 Johanneshov

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.


