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Riktlinjer för 
inkluderande möten

● Wikimedia Sverige vill erbjuda en inkluderande mötesmiljö fri från trakasserier och 
istället präglad av respekt för varandras olika perspektiv. 

● Stora och mindre gruppers delvisa eller totala frånvaro i redigerargemenskapen är ett 
tecken på att även nödvändiga perspektiv är frånvarande, såsom det ser ut idag. 

● Arbetet med att inkludera många olika människor och perspektiv ger oss därför möjlighet 
att genomföra den vision vi ställt upp för oss själva.

● Vi värdesätter allas deltagande.
● Vi tolererar inte några slags påhopp eller trakasserier på mötesdeltagare.
● Känner du dig trakasserad så prata med någon av oss organisatörer så hjälper vi dig.



Viktiga 
kontaktuppgifter

● Eric Luth finns tillgänglig under hela mötet för att ansvara för att riktlinjerna 
för inkluderande möten följs.

● Du når honom genom att ringa eller sms:a på: 076 - 555 50 95.
● Du kan också maila på eric.luth@wikimedia.se

https://se.wikimedia.org/wiki/Riktlinjer_f%C3%B6r_inkluderande_m%C3%B6ten
https://se.wikimedia.org/wiki/Riktlinjer_f%C3%B6r_inkluderande_m%C3%B6ten


Årsmötets öppnande

Föredragande
Mattias Blomgren
Ordförande 
Wikimedia Sverige



Årsmötets godkännande 
av genomförande av 

digitalt årsmöte

Föredragande
Mattias Blomgren
Ordförande 
Wikimedia Sverige



Fastställande av 
röstlängd för mötet

Föredragande
Mattias Blomgren
Ordförande 
Wikimedia Sverige



Val av ordförande 
och sekreterare för 

mötet

Föredragande
Mattias Blomgren
Ordförande 
Wikimedia Sverige



Ulrika Eklund
MÖTESORDFÖRANDE



Val av justerare, 
tillika rösträknare

Föredragande
Ulrika Eklund
Mötesordförande



Fråga om årsmötets 
stadgeenliga 

utlysande

Föredragande
Eric Luth
Projektledare 
Wikimedia Sverige



Fastställande av 
föredragningslista

Föredragande
Ulrika Eklund
Mötesordförande



Verksamhetsplan 
2021

Föredragande
John Andersson
Verksamhetschef 
Wikimedia Sverige



Program 
Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande

Där mer material görs 
tillgängligt för 
Wikimediaplattformarna

Där arbete sker för att få 
fler människor att 
använda materialet och 
få kunskap om det

Där stöd ges till aktiva 
volontärer och gruppen 
utökas och diversifieras

Där organisationens 
verksamhet fungerar bra och 
fortsätter att utvecklas inom 
ett antal områden



Tillgång 
● Fokus på Strukturerad data på Commons och länkad öppen data (LOD).

● Fortsatt internationalisering. Arbetet med den tematiska hubben skalar upp 
genom nytt bidrag på 3,3 miljoner (i fria medel!).

● Många ändringar och osäkerhet in i det sista. Flerårsfinansiering möjligt 2022.

● Hubben fokuserar på 5 olika delar:
○ Mjukvaruutveckling.
○ Helpdesk.
○ Samarbeten med mellanstatliga organisationer.
○ Utbytesprogram i Europa.
○ Insamlingsarbete i Sverige.



● Wikispeech färdigbyggt och kvalitetskontrollerat!
○ Tyvärr inte aktivt på Wikimedia Foundations servrar då de valt att inte 

prioritera tillgänglighet i dagsläget. 
○ Alternativ lösning utvecklas. Wikispeech blir en s.k. finess på Wikipedia.
○ Arbetet fortsätter och nya projektansökningar har förberetts.
○ Fler språk läggs till (baskiska).

● Genomgång av hur myndigheter använder Mediawiki och intresse för 
Wikispeech.

● Ökade resurser för synlighetsarbete – mer struktur och uppföljning + mer 
personaltid + praktikant + större budget för marknadsföring.

Användning 



● Utökat stöd och utbildningar för volontärer utvecklas.

● Fler aktiviteter för att visa uppmuntran och stöd till volontärgemenskapen i 
Sverige.
○ Firanden, tävlingar m.m.

● Möjligheter att påverka inriktningen på föreningens verksamhet.
○ Tydligare kommunikation.
○ Medlemsmöten, workshops, arbetsgrupper.

● Konceptutveckling och stor ansökan för aktiviteter i hela Sverige.
○ Initiativ i Kalmar
○ Släktforskare
○ Hembygdsrörelsen

Gemenskap



● Stöd till Wikimediagemenskaper globalt.
○ Fortbildning om nya tekniska möjligheter och verktyg.
○ Data- och mediauppladdningar kopplade till ex. Wiki Loves-tävlingar.

● Ett tydligt fokus på insatser för att minska könsobalansen, ex. WikiGap i 
samarbete med Utrikesdepartementet, UNFPA, UNHCR, UN Women, Global 
Citizen m.fl.
○ Söker projektmedel tillsammans med Wikimediaorganisationerna i 

Ukraina och Uganda.

Gemenskap 



Möjliggörande 
● Praktikantprogram etableras.

● Fortsätter experimentera med  insamlings- och medlemsvärvningskampanjer 
under hösten och vintern 2021.

● Internationella samarbeten med Wikimediaföreningar och användargrupper i 
norra Europa och med föreningar och användargrupper i hela världen, särskilt 
relaterat till GLAM-arbete.



Budget 2021

Föredragande
John Andersson
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige



● Föreningens ekonomi är god. Enligt uppdaterad prognos räcker medel 
åtminstone till början av 2023, baserat på nuvarande kostnader och fastställda 
intäkter.

● Total budget: ca. 8,4 miljoner kronor. Ovanligt lite resor och eventkostnader 
men mindre tillväxt än vi först trodde.

● Antal i personal: Ner till ca. 9,1 heltider under 2021.

● Sparande: 550 000 kronor.

Översikt



● Andelen WMF-finansiering: 67,4% på grund av uppstart av nya initiativ. Målet 
är att än en gång öka extern finansiering så att det uppgår till 50%.

● Ökade medel för donations- samt medlemsvärvningskampanj. Vi drar nytta av 
90-konto, synligheten efter arbetet med Globala målen samt samarbete med 
Wikimedia Foundation. I maj 2021 hade vi fått in lika mycket donationer som 
vi fick in under hela 2020.

Översikt



Verksamhetsinriktning 
och ekonomiska ramar 

för 2022

Föredragande
Mattias Blomgren
Ordförande
Wikimedia Sverige



● Majoriteten av projekten fortsätter, men mer internationellt fokus och med 
mer verksamhet. Vi anpassar alla planerade aktiviteter efter vår nya strategi.

● Kansliet har ökat till cirka 12-14 anställda. Internationella anställningar kan 
bli aktuellt.

● Budget har ökat till runt 11–13 miljoner. Stor del från Wikimedia Foundation, 
men ett aktivt arbete sker för att minska beroendet.

● Vi fortsätter bygga upp reserven till dess att det finns pengar för 6 månaders 
drift.

Översikt



● Wikimedia Sverige utses formellt som en tematisk hubb för institutionella 
innehållspartnerskap.

● Genom hubben får vi flerårig finansiering och kan skala upp de initiativ och 
samarbeten vi startat 2021.

● Vi kan initiera större och mer ambitiösa insatser, t.ex. större 
mjukvaruutvecklingsprojekt. Där har våra lärdomar från 2021 stor betydelse.

● WikiGap skalas upp genom dess koppling till hubben samt genom externa 
projektansökningar.

Internationellt



● Vi genomför ett större nationellt projekt med finansiering från 
Postkodstiftelsen. Det möjliggör markant ökning av aktiviteter i Sverige.

● Det finns möjligheter och utrymme för lokala ledare att ta plats i föreningen.

● Föreningen skalar upp arbetet med länkade öppna data och Wikimedias 
plattformar får en allt viktigare roll för myndigheter och andra aktörer.

● Vårt arbete med Wikispeech fortsätter med fokus på effektiv insamling av 
taldata.

Nationellt



● Nytt utbildningsmaterial tas fram och kurser genomförs. Fokuset är att öka 
engagemanget i olika delar av föreningens verksamhet.

● Riktade insatser gör att föreningens medlemsantal uppgår till 1 500 
medlemmar samt 50 organisationsmedlemmar. Antalet volontärer i 
verksamheten har ökat markant. Aktiviteter i hela landet sker. En signifikant 
mängd donationer bidrar till vår finansiering.

Nationellt



Möjliga intäkter
● Ansökan till Erasmus+, inskickad den 21 maj 2021.

● Ansökan till Postkodstiftelsen, skickas in tidigast 31 maj 2021.

● Ansökan till Vinnova förberedd, skickas in senast 15 juni 2021.

● Wikimedia Foundations verksamhetsbidrag för 2022 förväntas öka.

● Finansiering av Wikimedia Foundation för tematisk hubb, beslut förväntas 
under 2022.

● Ansökningar till amerikanska finansiärer samt till biståndssektorn 
undersöks.



Extra årsmötets 
avslutande

Föredragande
Mattias Blomgren
Ordförande 
Wikimedia Sverige


