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VEDTEKTER 

for Wikimedia Norge, Vedtatt på Wikimedia Norges stiftelsesmøte 23. juni 2007  

  §1 Organisasjonen - formål - Struktur  

• § 1-1. Organisasjonen  
Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former. 
Wikimedia Norge forholder seg til Wikimedia Foundations visjon og retningslinjer for arbeidet med å utbre fri 
kunnskap. Ved uenighet mellom de to blir Wikimedia Foundations å forholde seg til, dersom dette ikke strider i mot 
gjeldende Norsk lov.  

• § 1-2. Formål  
Organisasjonens formål er å styrke Wikimedias prosjekter på norsk og samisk, herunder Wikipedia, Wikinytt, 
Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikikilden og tilsvarende prosjekter ved:  
1. Å samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.  
2. Å delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene 
Wikimedias prosjekter.  
3. Å styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land.  
4. Å markedsføre Wikimedias prosjekter overfor befolkningen.  
5. Å være et forhandlingsorgan overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.  
6. Å stå som formell eier av internettdomener på vegne av prosjektene. Foreningen skal ikke selv ta beslutninger om 
bruken av disse, men følge avgjørelser tatt av de enkelte prosjektene.  
7. Å drive kursvirksomhet i bruk og utvikling av Wikipedias prosjekter.  
8. Å drive videreutvikling av Wikipedias eksisterende og nye prosjekter.  
9. Å bidra i andre prosjekter som gagner Wikipedia.  

• § 1-3. Struktur  
Wikimedia Norge er en religiøst og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon. Organisasjonen skal registreres i 
Brønnøysundregisteret.  

• § 1-4. Språk  
Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge i 4-fire likelydende 
språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål 
versjonen, som dermed regnes som originalen.  

§2 Medlemskap  

• 2.1 Medlemmer  
Alle som ønsker det kan være medlem av Wikimedia Norge. Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke er 
betalt innen en frist som settes av kasserer. Ikke alle medlemmer er stemmeberettigede til styrevalg, men alle 
medlemmer har forslagsrett og talerett. Samt møterett til årsmøtet, og forslag og stemmerett i andre saker utenom 
styrevalg, om ikke årsmøtet bestemmer annet.  
Medlemskap i Wikimedia Norge er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.  

• 2.2 Medlemskapstyper  
Medlemskapstyper fastsettes av årsmøtet, eller de som årsmøtet bestemmer.  

• 2.3 Kontigent  
Kontigenten fastsettes av årsmøtet, eller de som årsmøtet bestemmer.  

• 2.4 Stemmeberettigede  
Stemmeberettigede er de medlemmer som har betalt kontigent, og har vært registrert på minst ett av Wikimedias 
norsk- eller samiskspråklige prosjekter i minst tre måneder og har minst 400 bidrag på dette prosjektet. Suspenderte 
og ekskluderte medlemmer er ikke stemmeberettigede.  
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• 2.5 Æresmedlemskap  
Personer som på en særegen måte har gjort en innsats for Wikimedia Norge eller for Wikimedias prosjekter kan, etter 
forslag fra styret, velges til æresmedlem av foreningens årsmøte. Æresmedlemskap gir gratis medlemskap på livstid.  

 

• 2.6 Suspensjon og eksklusjon  
Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for Wikimedia Norges eller Wikipesias prosjekters 
virksomhet eller omdømme. Eventuell eksklusjon avgjøres av årsmøte og anke på avgjørelse rettes til årsmøtet. 
Suspenderte og ekskluderte medlemmer er ikke stemmeberettigede, da de ikke lenger regnes som medlemmer. De kan 
heller ikke inneha verv for Wikimedia Norge.  

§3 Styret  

• 3.1 Styret  
Wikimedia Norge skal ha et styre som skal bestå av 5-fem til 11-elleve medlemmer, etter årsmøtets beslutning. I 
tillegg velges inntil 3-tre varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.  
Styret skal lede Wikimedia Norge i samsvar med de hovedlinjer som er fastlagt av årsmøtet og lovgivende myndighet. 
Styret har ansvar for den daglige drift av Wikimedia Norge, herunder eventuelt arbeidsgiveransvar.  

• 3.2 Sammensetning  
Minst 2 personer av hvert kjønn skal være representert i styret. Styret konstituerer seg selv hvert år og består av leder, 
nestleder, sekretær, kasserer, 1-en til 7-syv styremedlem og 1-et til 3-tre varamedlem. Styret skal om mulig bestå av 
minimum en representant fra hver av de følgende Wikimedia prosjektene, http://no.wikipedia.org, 
http://nn.wikipedia.org, og http://se.wikipedia.org.  

• 3.3 Møteavholdelse  
1. Styret avholder møter minst tre ganger årlig. Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, IRC eller andre 
kommunikasjonsmidler.  
2. Styremøter holdes ellers så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer fremmer ønske 
om det.  
3. Styre- og varamedlemmer har møteplikt.  
4. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 2/3 eller flere stemmeberettigede. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme.  
5. Varamedlemmet trer inn som stemmeberettiget ved forfall fra styremedlem.  

• 3.4 Habilitet  
Forvaltningsloven kapittel II (Om ugildhet) gjelder for Wikimedia Norges styre. Det enkelte medlem har ansvar for å 
vurdere egen habilitet, og skal straks melde fra om forhold som fører til inhabilitet. Dersom medlemmet er i tvil om 
sin habilitet, kan vedkommende legge spørsmålet frem for styret til avgjørelse. Medlemmet forlater møtet når styret 
skal behandle sak om vedkommendes habilitet. Når et medlem av styret er inhabil, forlater hun eller han møtet ved 
behandling av saken. Så sant det er mulig innkalles vararepresentant.  

• 3.5 Ansettelser  
Styrets leder er ansetter og har det offisielle ansvaret på vegne av styret. Alle ansettelser skal godkjennes av styre før 
ansettelsen trer i kraft og det kreves 2/3 flertall i styret for ansettelsen. Ved eventuelle arbeidstvister skal hele styret 
umiddelbart informeres.  

• § 3.6 Tvil  
Dersom styret skal behandle et spørsmål av spesiell viktighet, økonomisk eller på annen måte, og det er i tvil om sin 
myndighet til å behandle spørsmålet uten årsmøtets tilslutning, vil styret kunne beslutte å innkalle til ekstraordinært 
årsmøte for å få årsmøtets vedtak på det aktuelle spørsmål.  

§4 Årsmøte  

• § 4.1 Ordinært årsmøte 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen til årsmøtet gjøres av leder i 
Wikimedia Norges styre. Innkallelse skjer ved annonsering på utvalgte internettsider, som på forhånd er bestemt av 
årsmøtet. Styrets og valgkomités/kontrollutvalgs medlemmer og revisor skal også innkalles ved brev. Innkallelse skal 
være annonseres 2-to måneder før årsmøtet. I innkallelsen angis hvem som skal åpne årsmøtet, kfr. § 4.2.  

• § 4.2 Møteleder 
Styrets leder er møteleder for årsmøtet. Ved lederens forfall ledes årsmøtet av styrets nestleder. Ved lederens og 
nestlederens forfall åpnes årsmøtet av en av styrets representanter eller en som er valgt av styret, og møteleder velges 
blant de møtende medlemmer.  
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• § 4.3 Gjennomføring  
Årsmøtet avholdes fysisk i Oslo eller i nærområdet, men også samtidig i tillegg elektronisk for medlemmer som 
ønsker dette. Styret, vararepresentanter, valgkomité og kontrollutvalg har møteplikt.  

• § 4.4 Struktur  
Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i Wikimedia Norge. Alle beslutninger treffes med 
alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.  
Det ordinære årsmøtet skal således:  
1. Ved forfall fra styrets leder og nestleder velges møteleder blant de møtende medlemmene, kfr. § 7.1 og § 7.2.  
3. Godkjenne valgbarheten til valgkomiteens og medlemmenes forslag til representanter til styrevalget. 4. Vedta 
retningslinjer for gjennomføring av elektronisk valg  
5. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.  

• § 4.5 Referat 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over årsmøtet. I protokollen skal årsmøtets beslutninger inntas med 
angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende og medvirkende medlemmer og representanter 
skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst én annen person som 
utpekes av årsmøtet blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for årsmøtet og styret, og 
oppbevares på betryggende måte. 

•  
• § 4.5 Ekstraordinært årsmøte 

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall i styret eller minst 30- tretti av 
medlemmene skriftlig krever det, og samtidig angir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling 
til ekstraordinært årsmøte sendes sammen med dagsorden og sakspapirer via Internett minst en 
måned før møtet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som har foranlediget 
innkallingen og er ført opp på utsendt dagsorden. 

§5 Valg  

• §5.1 Styrevalg 
Det avholdes årlig valg til styret og det som etter årsmøtets beslutning skal avstemmes over på denne måten. Valget 
starter innen 7-syv dager etter årsmøtets avslutning og skal vare i 7-syv døgn. Valget til leder og nestleder velger med 
eget kandidatur. Årsmøtet setter retningslinjer for gjennomføring av valget, valget overvåkes av kontrollutvalget  

• §5.2  
Valget av representanter til styret gjennomføres elektronisk, etter retningslinjer som vedtas av årsmøtet.  

• §5.3  
1. Leder for velges for 2-to år, første valgår velges leder for 1-et år. Personen med flest stemmer blir leder.  
2. Nestleder velges for 2-to år. Personen med nest flest stemmer blir nestleder, når leder også er på valg. 3. Resterende 
representanter i styret velges for 1-et år, fordeling av vervene bestemmes internt i styret. 4. 1-en til 3-tre 
varamedlemmer til styret.  
5. 3-tre valgkomité og kontrollutvalgsmedlemmer for ett år.  
6. Revisor for 1-ett år.  

• §5.4  
Forslag til kandidater til alle verv skal være innlevert styret senest 2-to uker før årsmøtet, dette gjelder både fra 
valgkomiteen og benkeforslag.  Kandidatene skal være offentliggjort minimum 1-en uke før valget.  

§6 Valgkomité og kontrollutvalg  

§6.1 Representantene 
Valgkomiteen og kontrollutvalget består av 3-tre personer, som velges årlig. Representantene er de samme for både 
valgkomiteen og kontrollutvalget, om ikke årsmøtet bestemmer noe annet.  
 
§6.2 Valgkomiteen  
Valgkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg i Wikimedia Norge etter retningslinjer fra årsmøtet. De 
skal også fremlegge forslag til årsmøtet om representanter til styret og kontrollere valgbarhet på kandidater. 
 
§6.3 Kontrollutvalget  
Kontrollutvalget skal kontrollere regnskap og styrets arbeid i forhold til organisasjonens vedtekter og 
årsmøtets beslutninger. 
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§7 Vedtektsendringer  

§7.1 Iverksettelse  
Wikimedia Norges vedtekter kan endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Årsmøtet vedtar samtidig når endringene 
skal tre i kraft.  
 
§7.2 Forslag  
Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av  
1. Wikimedia Foundations  
2. Wikimedia Norges styre.  
3. Ethvert medlem som har fått sitt forslag anbefalt av minst 10-ti andre medlemmer.  

§8 Revisjon.  

:§8.1 Revisor  
Revisor velger årlig.  

:§8.2 Regnskap og rapporter  
Wikimedia Norges regnskap skal revideres av revisor som er valgt av medlemmene. Regnskap og 
rapportering følges i henhold til de lover og regler som til enhver tid er gjeldene.  

§9 Oppløsning  

• 9.1 Beslutning 
Medlemmene kan i avstemning vedta oppløsning av Wikimedia Norge.  
Etter følgende regler:  

1. Vedtak om oppløsning av Wikimedia Norge kan kun foretas av to på hverandre følgende uravstemninger med ett 
års mellomrom. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall av medlemmene.  
2. I tilfelle oppløsning skal siste uravstemning bestemme hvilket Wikipedia prosjekt Wikimedia Norges midler skal 
overføres til. Eventuelt skal Wikimedia Norges midler overføres til Wikimedia Foundation  
3. Øremerkede middeler skal om mulig fordeles eventuelt tilbakeføres til giver, eller med givers tillatelse overføres til 
et annet Wikipedia prosjekt eller Wikimedia Foundation.  
4. Overføring av overskytende midler skje tidligst 6 måneder etter endelig vedtak om oppløsning..  

• 9.2 Gjennomføring  
Medlemmene velger 3-tre representanter som er ansvarlig for gjennomføringen av oppløsningen. 

 


