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Välkommen till Wikimedia Sveriges första
årsmöte!
Vill du vara med och göra kunskap fritt för alla?
Nu startar vi verksamheten för en fristående svensk lokalavdelning av Wikimedia Foundation,
den ideella stiftelse som driver Wikipedia.
Målet är att stödja fritt innehåll för alla. Det vill vi göra bl.a. genom att höja kvaliteten på
Wikipedia ännu mer och att sprida kunskapen om fri programvara.
Den 20 oktober 2007 träﬀas företrädare för Wikipedia, myndigheter, skolvärlden,
databranschen, press och allmänheten på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Medverkar gör även Delphine Ménard från Wikimedia Foundation.
Tider
13.30–14.00 Välkomnande
14.00–16.00 Årsmöte inkl. presentation av Wikimedia Foundation och Wikimedia Sverige
16.00– Fika (vi bjuder!)
Alla är välkomna! Men anmäl gärna intresse till anders.wennersten@bonetmail.com så att vi vet
ungefär hur många som kommer. Och du får gärna komma även om du bara vill veta mer.
Om Wikipedia och Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation är en ideell stiftelse som driver Wikipedia och dess systerprojekt, bl.a.
mediabiblioteket Commons som innehåller över en miljon ﬁler. Engelskspråkiga Wikipedia har
numera över 2 miljoner artiklar. Sex år efter starten har svenskspråkiga Wikipedia en kvarts
miljon artiklar och börjar redan bli positivt jämfört med t.ex. Nationalencyklopedin.
För mer information...

Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Sverige

Eller kontakta svenskspråkiga Wikipedias presskontakt: Lennart Guldbrandsson,
l_guldbrandsson@hotmail.com eller tfn 031 – 12 50 48.
Med vänliga hälsningar,
Interimsstyreskommittén
Anders Wennersten, Joakim Larsson, Lars Aronsson,Lennart Guldbrandsson
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Vägbeskrivning
Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet är öppet 11-19 den 20 oktober. Vi
kommer hålla till i en ﬁlmsal en trappa ner från entrén. Utanför
möteslokalen ﬁnns en restaurang/café som kommer vara öppen
den 20:e från 10.30, där det alltså går bra att äta lunch före
mötet.
För att ta dig hit kollektivt åker du till T-station Stockholms
Universitetet. Buss 40 eller 540 stannar vid Naturhistoriska
riksmuseet.
Bil: Via E18 från Oslohållet: tag avfart 176 mot E20 och
Stockholm. Följ avfart Naturhistoriska riksmuseet från
Roslagsvägen.
Söder E4/E20 (Essingeleden): tag E20 fram till Roslagstull följ
skylt mot E18 Norrtälje.Följ avfart Naturhistoriska riksmuseet från
Roslagsvägen

Hur går mötet till?
Interimkommittén har valt att försöka anpassa föreningen och årsmötet så mycket som möjligt
efter att fokus ska ligga på föreningens verksamhet och inte på kringliggande saker.
Syftet med Wikimedia Sverige är att gynna nätverksbildande kring Wikimediaprojekten och
att främja dem och fri information i allmänhet. Därför är också årsmötet ett forum för detta.
Vi har därför också arbetat med att det ska vara lätt att delta på mötet oavsett tidigare
föreningserfarenhet.
Mötesformen är plenumförhandlingar (se nedan). Interimkommittén har förberett den
dagordning och en tidsplan vilket är den lista på saker vi ska prata om och när. Det är viktigt
med tidsplanen för att vi ska hinna med att prata om allt vi föreslår på den korta tiden som
ﬁnns.
Varje punkt kommer gå till som så att den inleds med att någon ur kommittén förklarar vad
punkten handlar om och vad vi föreslår att vi ska besluta. Det ﬁnns också text i de här
handlingarna om de ﬂesta punkterna. Därefter så tar en kort diskussion vid där alla får utrycka
sin åsikt om frågan om de vill. Under diskussionen ber man om att får prata genom räcka upp
sin hand, ordförande har en lista så att alla får prata i tur och ordning. Efter diskussion så fattar
vi beslut.
Fråga någon i Interimkommittén eller mötesordföranden om du undrar över något.

Sida 4 av 14

Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ...
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
§3 Fastställande av...
a) Röstlängd
b) Dagordning
c) Tidsplan
d) Arbetsordning för mötet
e) Föredragandelista
f) Nomineringstopp
§4 Stadgeändring
a) Förslag till nya stadgar
b) Engelsk översättning av stadgarna
§5 Interimkommitténs verksamhetsberättelse
§6 Föredragande av ekonomisk rapport
§7 Frågan om ansvarsfrihet för hittillsvarande styrelse och interimskommitté
§8 Fastställande av medlemsavgift/er
§9 Fastställande att förinbetalda medlemsavgifter omvandlas till ordinarie
§10Eventuella motioner
§11 Välärenden
a) Val av ordförande
b) Val av styrelseledamöter
c) Val av revisor(er)
d) Val av valberedning
§12 Verksamhetsplan för det första halvåret
§13 Budget
§14Övriga frågor
§15 Mötets avslutande

Förslag till tidsplan
14.00-14.10
14.10-14.30

§1-3
Presentationer av Delphine Ménard och Lars Aronsson

14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.10
15.10-15.35
15.35--16.00

§4
§5-7
Paus
§8-10
§11-15
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Förslag till föredragandelista
Föredragande från Interimkommittén:
Punkt
§1-4
§5
§6-7
§8-9
§10
§12
§13
§14-15

Föredragande
Joakim Larsson (Cary Karp hälsar oss välkomna)
Anders Wennersten
Joakim Larsson
Anders Wennersten
Lennart Guldbrandsson
Lars Aronsson
Anders Wennersten
Lennart Guldbrandsson

Interimkommitténs förslag till beslut
§1 Mötets öppnande
§2 Val av ...
a) Mötesordförande
Förslag till beslut: att välja Lage Rahm ti& mötesordförande
b) Mötessekreterare
Förslag till beslut: att välja Anders Wennertsen ti&mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
§3 Fastställande av...
a) Röstlängd
Förslag till beslut: att fastä&a röstlängden som de som registrerat sig vid
incheckningen
b) Dagordning
Förslag till beslut: att faststä&a den utskickade dagordningen
c) Tidsplan
Förslag till beslut: att faststä&a den utskickade tidsplanen
d) Arbetsordning för mötet
Förslag till beslut: att faststä&a arbetsordningen
e) Föredragandelista
Förslag till beslut: att faststä&a den utskickade föredragandelistan
f) Nomineringstopp
Förslag ti& beslut: att faststä&a nomineringstopp ti& klockan 15.00
§4 Stadgeändring
a) Förslag till nya stadgar
Förslag till beslut: att anta det utskickade förslaget ti& stadgar som föreningens
stadgar
b) Engelsk översättning av stadgarna
Förslag till beslut: att uppdra åt styrelsen att uppdatera den engelska
översättningen med gjorde ändringar i stadgarna
Förslag till beslut: att anta översättningen av stadgarna som den engelska
översättningen av föreningens stadga
§5 Interimkommitténs verksamhetsberättelse
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Förslag till beslut: att lä%a Interimkommitténs verksamhetsberättelse ti&
handlingarna
§6 Föredragande av enkelt bokslut
Förslag till beslut: att anteckna Interimkommitténs ekonomiska rapport
§7 Frågan om ansvarsfrihet för hittillsvarande styrelse och interimkommitté
§8 Fastställande av medlemsavgift/er
Förslag till beslut: att medlemsavgiften sätts ti& 100 kronor
§9 Fastställande att förinbetalda medelmsavgifter omvandlas till ordinarie
Förslag till beslut: att förinbetalda medlemsavgifter omvandlas ti& ordinarie
medlemskap
§10Eventuella motioner
§11 Välärenden
a) Val av ordförande
b) Val av styrelseledamöter
c) Val av revisor(er)
d) Val av valberedning
§12 Verksamhetsplan för det första halvåret
Förslag till beslut: att anta verksamhetsplanen
§13 Budget och ekonomi
Förslag till beslut: att anta budgeten
§14Övriga frågor
§15 Mötets avslutande

Förslag till arbetsordning för mötet
Om arbetsordningen
En arbetsordning är de gemensamma regler som man kommer överens om på ett möte
för att mötet ska gå så smidigt som möjligt.
Registrering
Deltagarna på årsmötet skall ha registrerat sig före förhandlingarna. För de som bara
önskar närvara som åhörare krävs inte registrering.
Registrering sker utanför ingången till möteslokalen genom att lämna in en lapp med
namn, adress och e-postadress, och i retur erhålls en röstsedel. De som förregistrerat får
röstsedeln genom att uppge sitt namn.
Plenum
I plenum fattas alla beslut under årsmötet. Eftersom att vi har ett ganska hårt
tidsschema så är det viktigt att vi har regler som innebär att mötet går lätt att
genomföra.



Den fastställda tidsplanen bryter talarlistan. Det innebär att vi avbryter för
beslut när ordförande bedömer att vi måste göra så för att hålla tidsplanen.
Talartidsbegränsning, för att så många som möjligt ska få möjlighet att yttra sig
sätt en talartidsbegränsning till en (1) minut per inlägg. Föredragande har
obegränsat med talartid, men ska hålla sig kortfattat.
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Alla ordningsfrågor, sakupplysningar och yrkanden ska inlämnas skriftligen till
presidiet.
Ordet begär genom handuppräckning. Replik medges endast om man blir direkt
omnämnd eller åsyftad. Replik begärs genom att sträcka upp två ﬁngrar.
Är man osäker på att ordförande har räknat rätt vid omröstning så har man
möjlighet att begära votering genom att säga ”votering”. Då räknar rösträknarna
varje röstkort och röstsiﬀrorna förs in i protokollet.
En ordningsfråga bryter pågående diskussion. Mötet avgör om en ordningsfråga
ska behandlas eller inte.
Ordningsfrågan ”streck i debatten” kan begäras skriftligen om man vill att en
pågående diskussion ska avslutas. Efter streck är satt justeras yrkandelängden
och talarlistan. Det innebär att ordföranden läser upp alla inkomna yrkanden och
alla som står på talarlistan. Sen har deltagarna en sista chans att sätta upp sig på
talarlistan.
Eftersom vi har lite tid kvoteras talarlistan så de som inte tidigare har talat i
frågan får förtur att uttala sig.

Personval
Under mötet kommer det att förrättats en del val. Varje kandidat får möjlighet att kort
presentera sig. Frågor kan ställas till kandidaterna i pausen. Alla personvalomgångar är
slutna om det ﬁnns ﬂer kandidater än de platser som ska tillsättas eller om någon så
begär.
Vid val till poster med bara en plats används den australienska röstmetoden vilket
innebär att man rangordnar kandidater till en post. Vid val till en grupp så kryssar man
för de kandidater som man vill få valda.
Interimkommitténs förslag till beslut
att fastställa den föreslagna arbetsordningen

Förslag till stadgar och engelsk översättning
1 § Föreningens namn och ändamål

§1 The association’s name and purpose

Wikimedia Sverige är en religiöst och
partipolitiskt obunden ideell förening,
verksam i Sverige. Föreningen skall verka för
att göra kunskap fritt tillgänglig för alla
människor, särskilt genom att stödja
Wikimedia Foundations projekt. Föreningen
skall även verka för att sprida kunskap om
dessa projekt, främja användande av dem,
samt stötta för sådana projekt väsentlig
teknik.

Wikimedia Sverige is a non-proﬁt association
based in Sweden, independent of political parties
and religious aﬃliations. The association shall
work towards making knowledge freely accessible
to all humans, especially by supporting the
projects of the Wikimedia Foundation. The
association shall also work to spread knowledge
about these projects, promote their use, and
support technology essential for them.

2 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla fysiska och
juridiska personer; Wikimedia Sverige riktar
sig främst till de i Sverige boende, men

§2 Membership
Membership in the association is open to every
natural person or legal entity. Wikimedia Sverige
welcomes residents of Sweden as well as persons
living abroad. Anyone who declares that he or she
wants to contribute in accordance with the
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välkomnar även personer bosatta utom landet.
Medlem kan den bli, som förklarar sig vilja
verka i enlighet med föreningens syfte, och
betalar föreningens medlemsavgift.

purpose of the association, and who pays the
association’s membership fee, can become a
member.

A member of the association can terminate his or
her membership immediately by sending the
Medlemskap i föreningen kan sägas upp i
board a written message. A member who has not
skriftligt meddelande till styrelsen, varvid
paid his or her membership fee for two
medlemskapet upphör med omedelbar verkan. subsequent years is regarded as withdrawn, and
Medlem som ej har betalat medlemsavgift för shall be removed from the membership list.

två på varandra följande verksamhetsår får
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och A member who actively opposes the association
may be expelled by decision of the Board.
skall avföras ur medlemsförteckningen.
Medlem som aktivt motarbetar föreningen
kan uteslutas ur denna, efter beslut av
styrelsen.
3 § Årsmöte

§3 Annual meeting of General Assembly
Wikimedia Sverige’s top decisionmaking body is
the general assembly. The general assembly shall
meet annually, after January 1 and before March 31.
Notice of the general meeting must be sent to the
entire membership at least six weeks before the
meeting. Notice of the meeting must contain the
time of the meeting and an agenda of the business
to be conducted at the meeting.

Wikimedia Sveriges högsta beslutande organ
är årsmötet. Årsmöte skall hållas årligen,
innan mars månads utgång. Mötet är
beslutsmässigt om kallelsen gått ut till
medlemmarna minst sex veckor före årsmötet. Every member has the right to submit a motion to
Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och the general assembly. The motions shall be
submitted to the Board and received no later than
plats för mötet, samt om möteshandlingar.
Varje medlem har rätt att lägga motioner till
årsmötet. Dessa skall ha inkommit till
styrelsen senast 31 december kalenderåret
innan årsmötet. Styrelsen har att, med
motivering, av- eller tillstyrka årsmötesbifall
till yrkandet/yrkandena i en motion, eller anse
motionen besvarad, samt redovisa sin
uppfattning vid mötet. Varje motion, som
innehåller minst ett tydligt yrkande, och som
inkommer i tid, skall behandlas vid årsmötet.
Varje medlem har en röst. Alla medlemmar i
föreningen har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt på mötet. Närvaro- och
yttranderätt tillkommer även föreningens
revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende
som rör egen ansvarsfrihet och/eller
arvodering, och räknas i sådana frågor som
neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten
för fysiska personer.

December 31, the year before the meeting. The
Board shall write a summary of every motion and
may make a recommendation to approve or reject
the motion. The general assembly shall act on
every motion that is submitted timely and
contains at least one apparent demand.

Every member has one vote. All members of the
association have the right to attend the meeting,
to speak, and to make suggestions to the general
assembly. The association’s auditors also have the
right to attend and speak at the general meeting.
A member has the right to speak, but not the right
to vote, on questions of the member’s own liability
or compensation. Natural persons cannot vote by
proxy.
A decision of the General Assembly is made
through simple majority of the casted votes, unless
otherwise speciﬁed in these bylaws.
Membership on the Board, membership on the
nominating committee and the function as auditor
is open to every member who is a natural person.

Beslut fattas med enkel majoritet av vid mötet The agenda of the annual meeting of the general
avgivna röster, utom då annat är stadgat.
assembly shall include all of the following:
Valbar till uppdrag är medlem som är fysisk
person.




Call to order
The establishing of an electoral register
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Frågor som skall behandlas vid varje ordinarie
årsmöte är




The election of an assembly presidium
The election of vote counters and journal
adjustors
 The question whether or not the assembly
is auspicated in accordance with the
bylaws
 Review and adoption of the agenda
 Annual report and economical report
 Audit report
 The question about the board’s freedom
from liability
 Activity plan
 Budget
 Motions and propositions
 Membership fee/s
 The election of a chairperson
 The election of board members
 The election of two auditors and an
alternate auditor
 The election of a nominating committee
 Other questions
 Adjournment
Questions of grave economical importance to the
association or its members may be dealt with only
if they were mentioned in the agenda included
with the notice of the General Assembly; or if
they are induced by matters included in the
notice.

Årsmötets öppnande
Upprättande av röstlängd
 Val av mötespresidium
 Val av rösträknare och justerare
 Fråga om årsmötets stadgeenliga
utlysande
 Fastställande av föredragningslista
 Verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse
 Revisionsberättelse
 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 Verksamhetsplan
 Budget
 Motioner och propositioner
 Medlemsavgift/er
 Val av ordförande
 Val av styrelseledamöter
 Val av två revisorer och en
revisorssuppleant
 Val av valberedning
 Övriga frågor
 Årsmötets avslutande
Frågor av större ekonomisk betydelse för
föreningen eller dess medlemmar får bara
behandlas på årsmötet, såvida ﬁnns upptagna i §4 Special meeting of the General Assembly
kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds A special meeting of the General Assembly may
av något som där ﬁnns upptaget.
be called at any time by written demand of any of



4 § Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om någon av de
ordinarie revisorerna, styrelsen eller minst
50 % av medlemmarna så begär. Extra årsmöte
skall hållas inom fem veckor från det att
begäran inkom till styrelsen. Kallelse skall
skickas senast två veckor innan det extra
årsmötet, och innehålla det som kallelse till
ordinarie årsmöte skall innehålla. Om
styrelsen ej kallar till extra årsmöte, kan de
som lämnat in begäran om sådant kalla till
detta. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i
frågor som upptagits i kallelsen, eller
omedelbart föranleds av något som där ﬁnnes
upptaget.
5 § Styrelse
Styrelsen är föreningens beslutande organ

the following:
The auditors
The Board
50% at least of the entire membership of the
association
The written demand shall be delivered to the
Board. Within two weeks of receipt of the
demand, the Board shall send notice of the special
meeting to the entire membership. If the Board
fails to do so, the persons who have demanded the
special meeting may send the notice. The meeting
shall be held not later than ﬁve weeks from the
date of receipt of the original demand. The notice
shall comply with all the requirements of a notice
of an annual meeting of the General Assembly,
other than the date.
A question may be dealt with at the special
meeting only if it was mentioned in the agenda
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mellan årsmötena. Den ansvarar för den
löpande verksamheten och kan delegera delar
av verksamhetsansvaret till enskilda
medlemmar eller arbetsgrupper. Det
ekonomiska ansvaret och det övergripande
verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.
Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal
ledamöter om minst fem och maximalt av
tretton personer.
Styrelsens ordförande är Wikimedia Sveriges
oﬃciella representant. Styrelsen utser inom
sig kassör och andra befattningshavare som
behövs. Skulle ledamot avgå, väljer återstoden
av styrelsen tillförordnad ledamot, som
ersättare för den avgångne.
Styrelsen kan utse en eller ﬂera adjungerade
ledamöter. En sådan ledamot har yttrandeoch förslagsrätt på styrelsemöten och kan
utses till befattning inom styrelsen, men har
inte rösträtt.
6 § Styrelsesammanträde
Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda
möten per verksamhetsår. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden, eller
då minst hälften av styrelsens ledamöter begär
det. Styrelsen är beslutsmässig endast såvida
mer än hälften av ledamöterna är närvarande,
och samtliga ledamöter kallats till mötet.

included with the notice of the special meeting; or
if it is induced by matters included in the notice of
the special meeting.
§5 Board
The Board is the decisionmaking body of the
association between meetings of the General
Assembly. It is responsible for all ongoing activity
of the association and may delegate part of this
responsibility to individuals or groups. The board
cannot delegate ﬁnancial responsibility or the
overbridging activity responsibility.
The board shall consist of an odd number of
members; minimum 5 and maximum 13 persons.
The chair of the Board is Wikimedia Sverige’s
oﬃcial representative. The board appoints within
itself a treasurer and other needed positions. If a
member resigns the rest of the board elects an
acting board member, as a replacement for the
resigned.
The board can elect one or a few co-opt board
members. Members of the board so elected have
the right to speak and make proposals at board
meetings, and can be elected to hold a position
within the board, but do not have a right to vote.
§6 Meetings of the Board

During the year of activity, the Board shall have at
least four meetings, and keep minutes of those
meetings. A meeting may be called by the Chair or
by at least 50% of the Board members. A quorum
of the Board is a simple majority of the number of
current Board members and only applies when all
På styrelsesammanträden är röstning via
ombud ej tillåten. Beslut inom styrelsen fattas board members have been warned of the meeting.
A decision of the Board is made by a simple
med enkel majoritet av vid mötet avgivna
majority of the members present at the meeting.
röster. Vid lika röstetal har ordförande
At board meetings, voting by proxy is not allowed.
utslagsröst, utom vid personval då lotten
In the event of a tie vote, on all questions other
avgör.
than elections within the board, the vote of the
Chair is decisive. In the event of a tie vote on an
7 § Medlemsavgift
election within the board, the Chair shall break
Årsmötet beslutar om medlemsavgift/er.
the tie by the ﬂip of a coin or other device of
chance.
8 § Revisorer

Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt
utlåtande om föreningens ekonomi, samt om
styrelsens förvaltning för det gångna
räkenskapsåret.

§7 Membership fee

Revisorerna skall senast fyra veckor före
årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga
handlingar som skall ligga till grund för

The auditors shall submit their written report at
the annual meeting of the General Assembly. The
report shall cover the association’s ﬁnancial

The fee for membership in the association is set
by the General Assembly.
§8 Auditors
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revisionsberättelsen.
Revisorerna äger rätt att under löpande
verksamhetsår ta del av räkenskaper och
övriga handlingar som berör styrelsens
förvaltning samt att delta i styrelsens ordinarie
och extra sammanträden.
9 § Räkenskaps- och verksamhetsår
Wikimedia Sveriges räkenskapssår och
verksamhetsår sammanfaller med
kalenderåret.
10 § Firmateckning

activity and the board’s administration during the
previous ﬁnancial year.
No later than four weeks before the annual
meeting of the General Assembly, the auditors
shall gain access to all documentation upon which
the auditor’s report will be based.
The auditors have the right inspect all documents
of the Board and of the association as well as to
appear at all regular and special meetings of the
Board and of the General Assembly.
§9 Financial year and year of activity
Wikimedia Sverige’s ﬁnancial year and year of
activity is the same as the calendar year.

Föreningens ﬁrma tecknas av ordföranden och
§10 Authority to sign for the association
kassören var för sig.
11 § Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske
vid ordinarie årsmöte, med enkel majoritet av
vid mötet avgivna rösterna. Ändring som
gäller föreningens namn eller ändamål, regler
om ändring av stadgarna eller föreningens
upplösning kan endast ske efter två
likalydande beslut som fattas vid två ordinarie
årsmöten i följd med 2/3 majoritet av de
avgivna rösterna.

The Chair of the Board or the treasurer’s signature
legally binds the association.
§11 Amendment of the by-laws
The association’s by-laws can only be amended at
an ordinary meeting of the General Assembly,
with simple majority of the casted votes. A 2/3
majority vote at two consecutive annual meetings
is required for amendments regarding the
association’s name or purpose or rules about the
amendment of the by-laws, as well as dissolution
of the association.

12 § Upplösning

§12 Dissolution

Beslut om upplösning av föreningen fattas vid
ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet.
Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning
Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003)
med säte i Florida, Förenta staterna.

A 2/3 majority vote at an annual meetings of the
General Assembly is required for dissolution of
the association. Upon dissolution, all assets of the
association will be transferred to Wikimedia
Foundation, Inc. (founded in 2003) domiciled in
Florida, United States.

Interimkommitténs förslag till beslut
att anta det utskickade förslaget till stadgar som föreningens stadgar
ev: att uppdra åt styrelsen att uppdatera den engelska översättningen med gjorda
ändringar i stadgarna
att anta översättningen av stadgarna som den engelska översättningen av föreningens
stadga

Interimkommitténs verksamhetsberättelse
Föreningen WMF Sverige bildades den 12 augusti med syftet att vara en temporär organisation
med syfte att lägga grunden för Wikimedia Sverige. En interimstyreskommitté bestående av
Anders Wennersten, Joakim Larsson, Lars Aronsson och Lennart Guldbrandsson tillsattes 27
augusti av Oskar Augustsson, som tecknade föreningens ﬁrma och i denna egenskap skaﬀade
organisationsnummer (802437-8310, från 24 augusti), bankkonto och bankgiro.
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Interimskommitténs syfte var att förbereda föreningens första årsmöte som beslutades hållas
den 20 oktober i Stockholm. Interimskommitténs ledamöter har kontinuerligthållit kontakten
och haft telefonmöte varje måndag sedan den 3 september fram till årsmötet.
Interimskommittén förbered årsmötet genom att sprida information om föreningen inom
wikimediagemenskapen och även utanför.
Alla praktiska göromål runt årsmötet planerades och arbetet med att upptas som ett chapter av
Wikimedia Foundation förbereddes. Tre personer ur kommittén deltog på Bok och
Biblioteksmässan i Göteborg för att knyta kontakter. Till mässan trycktes knappar upp.
Deltagande på Internetdagarna i Stockholm har förberetts.
Innan årsmötet så öppnades möjligheten till att förskottsbetala medlemsavgift i föreningen, en
avgift som sattes till 100 kronor. Möjlighet att begära att få ett inbetalningskort efter årsmötet
öppnades också upp. Föreningen öppnat en postbox.

Interimkommitténs förslag till beslut
att lägga Interimkommitténs verksamhetsberättelse till handlingarna

Ekonomisk rapport
Kommer ﬁnnas på mötet.
Interimkommitténs förslag till beslut
att anteckna Interimkommitténs ekonomiska rapport

Fastställande av medlemsavgift/er
Interimkommittén tycker att 100 kronor är en lämplig medlemsavgift för föreningen.
De som har förhandsbetalat har betalt 100 kronor.
Interimkommitténs förslag till beslut
att medlemsavgiften sätts till 100 kronor

Fastställande att förinbetalda medlemsavgifter omvandlas till ordinarie
Innan årsmötet har möjligheten funnit att betala 100 kronor till föreningens konto för
att anmäla intresse att bli medlem i föreningen. Interimkommittén föreslår att de som
gjort så antas som medlemmar.
Interimkommitténs förslag till beslut
att förinbetalda medlemsavgifter omvandlas till ordinarie medlemskap

Kandidater
Eftersom att föreningen ännu inte har någon valberedning så kommer det inte ﬁnnas
några förslag. Däremot så ﬁnns det en lista på dem som kandiderar på
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sverige/Årsmöte/2007/Kandidater där de
som kandiderar kan oﬀentligöra sin kandidatur och också presentera sig.
De poster som ﬁnns enligt stadgeförslaget är: Ordföranden, styrelseledamöter (4-12
enligt stadgeförslaget), revisorer och valberedning
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Förslag till verksamhetsplan
Svenska Wikimedias mål under det första halvåret kommer att vara att få igång en
förenings ordinarie verksamhet och att hålla ett årsmöte. Styrelsen ska arbeta med att
skapa ﬁnansiering för detta.
Svenska Wikimedia ska marknadsföra Wikimedias projekt, däribland Wikipedia, på
mässor av olika slag, med målet att nya och olika slags människor går med som
användare eller börjar använda innehållet.
Föreningen ska arbeta med att etablera en presskontakt för Svenska Wikimedia.
Föreningen ska arbeta med att skapa nätverk kring Wikimediaprojekten.
I samband med årsmötet ska någon form(er) av föreläsning eller seminarium anordnas.
Interimkommitténs förslag till beslut
att anta verksamhetsplanen

Förslag till budget
Rambudget för Wikimedia Sverige 2007/2008/2009
Föreningens grundverksamhet
2007

2008

2009

4000

6000

12000

Administration

1000

2500

3000

Årsmöte

2000

1500

2000

Material

1000

2000

2000

Återstår

0

0

5000

INTÄKTER
Årsavgifter och gåvor
UTGIFTER

Föreningens marknads och projektverksamhet
2007

2008

2009

Bidrag

-

-

-

Från grundverksamheten

0

0

5000

Mässdeltagande

-

-

-

Material

-

-

-

Resekostnader

-

-

-

Seminarier

-

-

-

Övrigt

-

-

-

INTÄKTER

UTGIFTER

Interimkommitténs förslag till beslut
att faställa budgeten
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