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Wikimedia Sverige på Goto10 2019-framåt 
 
Wikimedia Sverige har för närvarande (18 januari 2019) åtta personer anställda, varav en 
jobbar på distans från Göteborg, en är föräldraledig (t.o.m. 29 april 2019) och två är 
deltidsanställda. En av de deltidsanställda arbetade tidigare på distans men har nu flyttat till 
Stockholm. Föreningen har ett stort antal ambitiösa projekt som inleds under 2019-2020 där 
en stor del av finansieringen är helt eller delvis säkrad. Planeringen ger att vi under året 
kommer att behöva utöka personalen till 9-10 personer. 
 
Vi har i dagsläget tre fasta och tre aktivitetsplatser men skulle om möjligt (och beroende på 
pris) vilja utöka det till 8 platser i närtid och (beroende på säkrad finansiering), eventuellt 9 
platser under andra halvan av 2019 för utökat arbete med bl.a. talsyntesen Wikispeech om 
den finansieringen säkras. Värt att notera är att Wikimedia Sveriges personal har flexibla 
arbetstider och ofta jobbar på distans eller är på resande fot, varför vi bedömer att hela 
arbetsgruppen endast i undantagsfall kommer att vara på plats på Goto10. Ett alternativ till 
att utöka antalet platser, som även efterfrågats av fler organisationer än oss, är möjligheten 
att ändra reglerna så att flera deltider kan kombineras till en heltidsplats eller att det går att 
ha kontrakt på procent av en heltidsplats. 
 
För den framtida planeringen skulle det vara önskvärt med ett kontrakt som antingen är 
löpande och inte begränsas av att inte kunna förlängas efter mars 2020, eller ett tydligt 
besked om att det inte är möjligt så vi vet när vi behöver börja leta efter nytt kontor. För en 
ideell förening är långsiktigheten viktig, och det skulle underlätta att veta att vi kan vara 
kvar under några år framöver. 
 
En förlängning av nuvarande rabatterat pris vore mycket välkommet. Detta för att vi som 
ideell förening skall kunna bedriva så mycket verksamhet som stärker Internet och fri 
kunskap som bara är möjligt. 
 
Vår upplevelse av att vara hyresgäst på Goto10 är över förväntan och den generositet ni 
visar är mycket betydelsefull för våra möjligheter att utöka vår verksamhet. 
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