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LEVÉL AZ IGAZGATÓTANÁCSTÓL

Kedves Barátaink,

Hat év! Hat év, és az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) nem
csak még mindig létezik, de minden projektünk virágzik. 2013 során
bizonyságot kaptunk odaadásunkról, hogy minden típusú fanworknek
otthont adjunk az Archive of Our Own - AO3-mon (A Mi Archívumunk),
döntést hozva a meta munkákról is; drámai növekedést tapasztaltunk
adománygyűjtésben és taglétszámban; új és javított toborzó
rendszerünk lett munkatársak és önkéntesek számára; többet fektettünk
hardverekbe és szoftverekbe a Fanlore, AO3 és transformativeworks.org
számára; megkezdtük A Meet-Up of Our Own (A Mi Találkozásunk)
fejlesztését két találkozóval Kaliforniában, ezek közül az egyiknek a
teljes Igazgatótanács volt házigazdája.

Belsőleg a Tanács idén megszavazta a meta engedélyezését az
AO3-mon, és az oldal majdnem elérte az egymillió feltöltött munkát
(majd át is lépte 2014 februárjában). Ezen munkák, valamint a már
félmillió szerkesztéssel rendelkező Fanlore növekedésének támogatása
érdekében több, mint 70.000 USD-t fektettünk új hardverekbe.

Ezeknek a munkáknak a legjavát részletezni fogjuk az éves
beszámolóban, más elképesztő mérföldkövekkel és eredményekkel
együtt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden
munkatársunknak, önkéntesünknek, tagunknak és támogatónknak, akik
lehetővé tették ezt a munkát. A ti támogatásotoknak és a Fejlesztés &
Tagság bizottság kemény munkájának köszönhetően rekordot értünk el
az éves adománygyűjtés során. Az OTW majdnem 170.000 USD
adományt gyűjtött több, mint 6000 adományozótól, 61 országból; ez
több, mint első négy évünk finanszírozása együttvéve.

Az Önkéntesek & Toborzás bizottság erőfeszítéseinek hála majdnem
minden időzónából vannak munkatársaink, ami azt jelenti, hogy az OTW
ismét napi 24 órában támogatta a rajongókat és fandomot világszerte.

Szeretnénk legmélyebb köszönetünket kifejezni Julia Becknek, Kristen
Murphynek, Maia Bobrowicznek és Ira Gladkovának, akik a Tanács
tagjaiként dolgoztak 2013-ban, mielőtt továbbléptek más szerepekre.
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“Rajongóknak, rajongókért” - 2013-ban mindannyiunknak lehetősége volt
itt az OTW-nél azon, hogy elgondolkozzon ennek a jelentésén. Áprilisi
és októberi tagsági kampányaink témái, toborzási rendszerünk
újragondolása, új szerverek vásárlása és a fair use támogatását célzó
szakértői vélemények bírósági leadása mind arra az erőre emlékeztetett,
amin rajongókként mindannyian osztozunk, valamint a feladatra, ami
iránt elköteleződtünk az OTW-nek önkénteskedve.

Előretekintve 2014-re napszemüveg fog kelleni! A novemberben,
Berkeley Kaliforniánban tartott sikeres Igazgatótanácsi találkozó után
évente tervezünk ilyen találkozókat, ami csak egy mód a sok közül,
amikkel az OTW-t más non-profit szervezetek legjobb gyakorlataival
szintre hozzuk.
További növekedésre - és kiadásokra - számítunk az AO3-mon
2014-ben, valamint további (emberi és pénzügyi) befektetésekre minden
projektünkben, ahogy a bizottságok további munkatársakat toboroznak
és kiterjesztik feladataikat. Ezekben a projektekben, és mindenben amit
teszünk továbbra is munkatársainkra, önkénteseinkre, tagjainkra és
támogatóinkra támaszkodunk - más szóval, rátok! További
támogatásotokkal arra számítunk, hogy 2014 lesz az OTW eddigi
legjobb éve.

Rajongói barátsággal,

Az OTW 2014-es Igazgatótanácsa

Cat Meier, Elnök
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese, Titkár
Andrea Horbinski
Nikisha Sanders, Kincstáros
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A 2013-AS ÉV ÉRTÉKELÉSE: MÉRFÖLDKÖVEK ELÉRÉSE

Az ötödik évét 2012-ben betöltő OTW gyors növekedést tapasztalt a
misszióját támogató programokban. Az OTW új mérföldköveket ért el az
elmúlt évben projekt felhasználók számában, tartalomnövekedésben és
szervezeti stabilitásban. Ez a növekedés azt sugallja, hogy a szervezet
erőfeszítései a rajongói kultúra megőrzésére és népszerűsítésére
kezdenek rajongói körökben és a médiában ismertté válni.

PROJEKTEK

Az OTW mind az öt fő projektje fontos évet tudhat maga mögött. Minden
projekt támogató csoportja említésre méltó eredményeket ért el, főleg
mivel némelyik csak az év közepén tudott új személyzetet toborozni és
képezni, miután a toborzást 2012-ben szüneteltettük.

AO3

Az AO3 2013-ban jelentős növekedést érzékelt, mivel átlépte a 200.000
felhasználói fiókot és több mint 13.000 fandomot képviselt az év végére.
A Tanács február végi döntése a nem-fikció tartalom beengedéséről az
OTW-n belül és kívül is vitákat keltett. A Tartalmi Szabályzat a frissített
Felhasználási Feltételekkel és GyIK-kel válaszolt az AO3 számára,
amelyeket nyilvános véleményezésre tettek közzé márciusban. Később
a Kategóriaváltozás javaslatot tett a fandomok rendszerezésére az
oldalon, melyről visszajelzéseket kért a felhasználókról.

Az időszakos oldallassúságtól és a novemberben kezdődő kiesésektől -
melyek időszakosan visszatérő problémát jelentettek az elmúlt évek
során - eltekintve az AO3 jól teljesített stabilitás terén a hirtelen megugró
felhasználói aktivitás ellenére. A Hozzáférhetőség, Dizájn &Technológia
(AD&T) és a Rendszerek bizottságok a kódolást és hardvert fejlesztő
terveken dolgoztak. Szerencsére az év során nőtt a felhasználói
támogatás is, lehetővé téve az infrastruktúránk bővítését.

Az oldal teljesítményének problémáin és bugok javításán kívül az AD&T
számos javítással és új funkcióval állt elő 2013-ban, 9 kód
üzembehelyezésén keresztül. A javítások magukba foglalják: az AO3
menü és főoldal változásait, a Ruby on Rails fejlesztését, a Resque
használatát a kulcsszavak újraindexeléséhez, a Twitter feed
megjelenítését a főoldalon, kulcsszó szettek és kihívások javítását, az
automatikus tesztelő fejlesztését és a névelők használatának
megváltoztatását a fandomok filterezése során.
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Ez utóbbi változás a Kulcsszó Rendező bizottságot érintette leginkább a
fandom nevek megváltoztatásában. Korábban a “The”-vel kezdődő
fandomok a “T” betűnél szerepeltek, az “A”-val kezdődőek az “a” betűnél
stb. Az üzembehelyezés lehetővé tette, hogy egy “The” fandom nevében
a névelő a helyén maradjon, de ne az alapján kerüljön rendezésre. A
Kulcsszó Rendezés ezen kívül nagyszámú új önkéntessel is
gazdagodott 2013-ban és a tréning és dokumentáció fejlesztésén
dolgoztak különböző területeken. Az új önkéntesek segítettek a
rendezőknek számos új csapat létrehozásában, hogy az egymást átfedő
fandomok kulcsszavazását koordinálhassák.

A kulcsszavazás növekedése jelentős része az AO3 bővítésének a nyílt
béta időszak kezdete óta. 2013 végén összesen 977.681 kulcsszó
szerepelt az AO3-mon, ezekből 226.394 általános; a kulcsszó rendezők
852.422 változtatást eszközöltek a kulcsszavakon az év során.

● Fandomok – összesen létrehozva: 12.463 | Általános létrehozva:
3.722

● Kapcsolatok – Összesen létrehozva: 99.232 | Általános létrehozva:
37.183

● Szereplők – Összesen létrehozva: 76.141 | Általános létrehozva:
21.665

● Szabad forma – Összesen létrehozva: 325.636 | Általános
létrehozva: 8.494

A Támogatás és Visszaélés bizottságok 2013-ban növekedést
tapasztaltak a jegyek számában. A Támogatás Nyílt Támogató
Csevegést tartott május 4-5-én és az év második legelfoglaltabb
hónapját tudhatta maga mögött decemberben 556 különálló jeggyel. A
Visszaélés létrehozott egy jelentést, melyben az eseteket fandom és
panasz típusa szerint listázták, valamint az első olyan esetükkel is
szembesültek, amikor a Fordítás segítségét kellett kérniük egy
plagizálással kapcsolatos kérdésben. A Visszaélés jelentése szerint a
2013-ban kapott jegyek száma megtriplázódott a 2012-ben kapottakhoz
képest.
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A Rendszerek a dokumentációjuk hiányosságainak megszüntetésén
dolgozott és jobb módokat keresett a tréning folyamataikhoz és a
bizottság projektjeinek nyomon követéséhez. Ezen kívül segítették a
Fanhackers bizottságot új honlapjuk létrehozásában, felosztották az
OTW mailszerverét kimenő és bejövő szerverekre és fejlesztették
jegyrendszerüket. A Rendszerek Tanácsnak beadott javaslatai az OTW
bővülő technológiai szükségleteiről tényekkel és számokkal segítették a
Kommunikáció és Fejlesztés & Tagság bizottságokat, melyek így
kiemelték a Rendszerek munkájának fontosságát, valamint tagsági
kampány posztokat hoztak létre, melyek ráirányították támogatóink
figyelmét ezekre a szükségletekre.
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FANLORE

A Fanlore 2013-ban egy fontos mérföldkövet ért el, ugyanis júliusban
meghaladta a 25000 cikket. A Wiki Bizottság is szorosabb
együttműködésbe kezdett a Kommunikációval egy Wiki kapcsolattartó
pozíció kialakításán, hogy továbbfejlesszék a twitter fiókjuk használatát,
és hogy Fanlore linkek is bekerüljenek az OTW Fannews (Rajongói
hírek) bejegyzéseibe.

A Fanlore twitter fiókja különösen aktív volt a Hozzáférhetőség, Dizájn &
Technológia Bizottsággal közös projektjük ideje alatt. Az April Showers
azért jött létre, hogy népszerűsítse a régebbi fandomok munkáinak
feltöltését az AO3-ra, valamint hogy a Fanlore-on bejegyzéseket
bővítsen ki és hozzon létre az alulreprezentált fandomok számára. A
hónap minden napján másik fandom került reflektorfénybe.

LEGAL ADVOCACY (JOGI KÉPVISELET)

A Jog Bizottságnak különösen aktív éve volt 2013-ban. Miközben
folyamatosan kaptak és válaszoltak meg rajongói kérdéseket rajongói
munkák jogszerűségével, DMCA eltávolítási értesítésekkel és
abbahagyásra kötelező határozatokkal kapcsolatban, beadványokat
készítettek és növelték a rajongókkal való kommunikációt a kérdéses
témákról.

Januárban a Jog benyújtott egy szakértői jelentést az Egyesült Államok
szövetségi fellebbviteli bíróságának a Fox kontra DISH Networks
ügyben. Júliusban a Jog társként aláírt egy jogi jelentést a Hart kontra
EA újratárgyalását kezdeményezve, ezáltal sikeresen segített egy OTW
tagnak, hogy fellebbezzen a podfic-e DMCA eltávolítása ellen.
Novemberben, miután közvetített egy fellebbezést a rajongóknak a
hozzájárulásukért, a Jog beadott egy 80 oldalas hivatalos
megjegyzésekből álló dokumentumot az Egyesült Államok Nemzeti
Telekommunikáció és Információ Igazgatásához (NTIA) és az Egyesült
Államok Szabadalom és Védjegy Hivatalához. A Jog munkatársa,
Rebecca Tushnet később az OTW képviseletében tanúskodott e két
amerikai kormányszerv előtt. Decemberben a Jog benyújtott egy
szakértői jelentést a Lenz kontra Universal amerikai ügyében.
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Ezeken a tevékenységeken túl a Jog nyilvános megjegyzéseket tett
rajongókat illető kérdésekben, nevezetesen újságírói kérdésekre
válaszolt az Amazon Kindle Worlds programjával kapcsolatban, és egy
bejegyzést is írt a a témáról az OTW Hírek számára. Ez a bejegyzés és
egy kommentár is a “Free Sherlock!”-ról, amiben egy összefoglaló
ítéletről van szó egy Sherlock Holmes ügyben, nagy olvasottságnak
örvendett az OTW Hírei között. Továbbá a Jog létrehozott egy
bejegyzéssorozatot, hogy jobban tájékoztassa a rajongókat a kanadai
szerzői jogi változásokról.
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OPEN DOORS (NYITOTT AJTÓK)

Az Open Doors bizottság rekordmennyiségű importálást hajtott végre az
év során, mellyel az AO3-ra importált munkák száma körülbelül
12.000-re emelkedett. Ezen kívül folytatták a Fan Culture Preservation
Projektet (Rajongói Kultúra Megőrzése Projekt) és a Special Collection-t
(Különleges Gyűjtemény) az Iowai Egyetemen a rajongói zinek és egyéb
analóg, rajongói kultúrához kapcsolódó emlékek archiválását.

A 852 Prospect, egy Sentinel fandom archívum kis késés után 2013-ban
került importálásra a The Good Omens Library-val együtt. A The Dannell
Lites Collection, egy javarészt DC és Marvel képregény fanfictionökből
álló emlékarchívum és a Leah Adezio Archívum, egy főleg DC
képregény fanfictiont, fanartot és önálló képregényeket tartalmazó
emlékarchívum 2013-ban folytatták tartalmuk importálását. Az Open
Doors bejelentette számos más archívum importálását is, köztük a
German Speaking Slashers United és a StargateFan, egy Stargate SG-1
és Stargate Atlantis gen fanfiction és fanart archívumot.

TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES (TRANSZFORMATÍV
MUNKÁK ÉS KULTÚRÁK)

A Folyóirat Bizottság a Transformative Works and Cultures - TWC
(Transzformatív Munkák és Kultúrák) egy szokásos és két különleges
kiadványával folytatta a rajongói munkák és gyakorlatok népszerűsítését
és továbbra is elérhetővé tettek ösztöndíjakat is.

Márciusban jelent meg a vendégszerkesztett 12. szám “Transnational
boys’ love fan studies” (Rajongói Tanulmányok a Nemzetközi
Fiúszerelemről) címmel. A kiadványt Kazumi Nagaike és Katsuhiko
Suganuma szerkesztették az Oita, Japánban lévő Oita Egyetemről. A
13., különleges kiadás “Appropriating, Interpreting and Transforming
Comic Books” (Képregények Kisajátítása, Értelmezése és Átalakítása)
címmel júniusban jelent meg. A kiadványt a chicagói Saint Xavier
University-ről Matthew J. Costello vendégszerkesztette. A
szeptemberben megjelent 14. szám többek közt metaforákról,
szubkultúrákról, transzkulturális fandomról és rajongói vitákról
tartalmazott cikkeket. Ez a szám jelentette a folyóirat megjelenésének
ötödik évfordulóját.

A Folyóirat Bizottság ezen kívül elindította a Fanhackers blogot a
Symposium blog újraindítására új névvel és megújult fókusszal a
rajongók és akadémikusok összehozására a fandom kutatásában.
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ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS BEVONÁS

A Fejlesztés & Tagság bizottság a 2012-es rekord évre épülve 2013-ban
további növekedést ért el az adománygyűjtésben. Az első
adománygyűjtő kampány április 3-9-ig tartott, melynek során az OTW
több, mint 2000 adományt kapott, összesen 53.243,99 USD-t. Ezen kívül
az OTW 16.729 USD-t kapott az ao3auction.tumblr.com által önállóan
szervezett rajongói aukcióról. A második kampány október 1-7-ig tartott
és több, mint 44.000 USD-t gyűjtött össze. A két kampánytól független
és ismétlődő adományokkal együtt a 2013-ban gyűjtött összeg majdnem
170.000 USD.

Az OTW első alkalommal tartott adománygyűjtő promóciót az Amazonon
keresztül a Smart Pop Books bevételének egy bizonyos százalékát
megkapva. A Smart Pop ezen kívül felajánlotta, hogy megduplázza az
Amazon megszokott kapcsolati díjait, ami az eladási mennyiségtől
függően 6-8% között mozog, így az OTW 12%-ot kapott könyvenként. A
promóció október 30. és december 31. Között tartott és összesen 322,30
USD-t hozott.

A Fejlesztés & Tagság ezen kívül házigazdája volt egy OTW
eseménynek a San Diego Comic Con keretében, a Jog munkatársának,
Heidi Tandy-nak hála.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYILVÁNOS KAPCSOLATOK

A Fordítás, Kommunikáció és Webmasters bizottságok változásokon
mentek keresztül 2013-ban. A frissen átnevezett Web Stratégia, Dizájn
& Fejlesztés bizottság folytatta a munkát a honlapon a 2012. Decemberi
Drupal frissítést követően különböző bugok kijavításával. Ezen kívül az
esetleges új dizájnokra és jövőbeli fejlesztésekre is fókuszáltak.
Januárban bevezették új Kiadási Menedzsment folyamatukat a
transformativeworks.org domainhez és annak aldomainjeihez a
Választások és az Open Doors számára. Ezen kívül új munkatáblát
készítettek az Önkéntesek & Toborzás számára.

Annak érdekében, hogy a szervezet támogatói az OTW műveleteivel
kapcsolatban naprakészek lehessenek, a Kommunikáció 2013-ban 257
posztot osztott meg az OTW Hírek platformjain. Ezekből 172-t ők írtak, a
többiben más bizottságoknak segítettek bejelentések, fontos
eredmények és felhívások megosztásában. A Kommunikáció ezen kívül
eseményeket szervezett olyan métföldkövek megünnepléséért, mint a
Fanlore 25.000-ik cikke, és posztokat írt más különleges dátumokról,
mint az OTW hatodik évfordulója és a SysAdmin Nap.

Miközben az OTW-n az általános médiafigyelem nem változott az előző
évekhez képest, feltűnő ugrást tapasztaltunk az Amazon for-profit
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fanfiction kiadási projektjével kapcsolatos (Kindle Words) nyomtatott
kiadványokkal, rádió beszélgetésekkel és videó interjúkkal kapcsolatban.

A Kommunikáció számos grafikus művészt toborzott 2013-ban az OTW
honlap főoldalának megszépítésére és a különböző platformokon
megjelenő hírek feltűnőbbé tételére, főleg a Tumblr-höz hasonló grafika
orientált honlapokon.

A Fordítás Bizottság munkafolyamatait befolyásolták az OTW honlapján
érintő változások, és a 2013-as évet javarészt a bizottság
újraszervezésével töltötték. Továbbra is válaszoltak más bizottságok,
köztük a Visszaélés, Kulcsszó Rendezés és Nemzetköziség & Bevonás
igényeire.

EMBEREK ÉS TERVEZÉS

Az Önkéntesek & Toborzás és a Web Stratégia, Dizájn & Fejlesztés sok
hónapos munkáját követően az OTW áprilisban megkezdte az új
önkéntesek és munkatársak toborzását. A VolCom munkájának része
volt a szervezet minden szerepének dokumentációja, egy folyamatos és
újragondolt toborzási folyamat és tréning anyagok készítése. Ennek
részeként a VolCom szervezet szerte interaktív gyakorlatokat készített,
amiket a munkatársak és önkéntesek is használhatnak.

Bár az új folyamatban az álláshirdetések csak egy hétig voltak nyitottak,
a legtöbb bizottsághoz mégis számos jelentkezés érkezett. Ez
kimondottan igaz a Kulcsszó Rendezésre, akik olyan túláradó
érdeklődést tapasztaltak a toborzáskor, hogy többször le kellett állítaniuk
a jelentkezést napokkal annak megnyitása után. A következő grafikon
szemlélteti a kulcsszó rendező önkéntesek számának változásait.
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Kulcsszó Rendezés Önkéntesek 2013-ban

A Stratégiai Tervezés Munkacsoport, akik feladata a szervezet
állapotának elemzése volt az OTW munkatársainak és önkénteseinek
nagy részével még az év vége előtt kitöltötték a kérdőíveiket. Négy
jelentés került benyújtásra a Tanácsnak, melyek később szervezeten
belül, majd nyilvánosan is megosztásra kerültek, valamint továbbiak
megjelentetése is tervben van 2014 elején. A Munkacsoport tervei
szerint bizottságokra és munkacsoportokra osztott jelentések is
elkészülnek 2014-ben, amit követően az egész szervezet számára
tanácsadó jellegű jelentést fognak írni.

Maia Bobrowicz Tanácstag májusban bejelentette visszalépését. A
Tanács nyílt házas csevegést tartott elnökeinek, a munkatársaknak és
önkénteseknek július 13-14-én, mely során engedélyezték a Rendszerek
technológiai infrastruktúra bővítésére vonatkozó felvetésének 1. Fázisát.
A Tanács az augusztus 19. és szeptember 19. közötti időszakot jelölte ki
az év nagy projektjének végrehajtására, mely a Tanács aktivitásának
belső dokumentációja volt. Az Igazgatótanács októberben bejelentette
első személyes találkozóját, melyet a kaliforniai Berkeley-ben tartottak
október 31. és november 4. között. Ezalatt az idő alatt, november 3-án
egy OTW találkozónak is házigazdái voltak.
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A szervezet bejelentette, hogy 2013-ban nem lesz választás az üres
székek betöltésére a nem elegendő számú jelölt miatt. Decemberben
Anna Genoese Stratégiai Tervezés elnök beiktatásra került a Tanácsba,
Ira Gladkova és Kristen Murphy három éves mandátuma pedig lejárt.
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IDŐVONAL

Január

● Az Igazgatótanács új tagokat köszöntött Maia Bobrowicz és Cat
Meier személyében és elbúcsúztatta távozó tagjait: Julia Beck,
Francesca Coppa, Naomi Novik és Jenny Scott-Thompson.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia sikeresen helyezte
üzembe az AO3 0.9.5-ös verzióját.

● A Webmesterek új Üzembehelyezés Menedzsment folyamatot
vezettek be a transformativeworks.org domainhez és annak
aldomainjeihez (Választások és Open Doors) Ennek része volt egy
új munkatábla az Önkéntesek & Toborzás számára és számos bug
kijavítása.

Február

● Az OTW Tanács megszavazta, hogy fandom nem-fikció (meta)
írások is feltölthetők az AO3-ra.

● A Tartalmi Szabályzat munkacsoport megkezdte a munkát a
Szolgáltatási Feltételek és GyIK változásain a tanács döntésének
megfelelően.

● A Kulcsszó Rendezők a fandom címek átnevezésén dolgoztak a
névelőkkel kapcsolatos változtatások bevezetése után az
AO3-mon.

● A Kommunikáció beiktatott egy Wiki összekötő pozíciót és
megkezdte a posztolást a Google+-on.

● A Jog beadott egy szakértői jelentést az U.S. Szövetségi
Fellebbviteli bíróságára a Fox vs. DISH Networks ügyében.

● A Stratégiai Tervezés Kulcsszó Rendezés jelentése (az első
megkérdezett csapat) megjelent a nagyközönség számára.

● Az Önkéntesek & Toborzás interaktív gyakorlatokat hozott létre
szervezetszerte, melyek az új munkaerő betanítására
használhatóak.

Március

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia megjelentette az AO3
Roadmap javított verzióját.

● A Tartalmi Szabályzat két hetes visszajelzési periódust tartott a
fandom nem-fikció javaslatról.

● A Visszaélés először oldott meg plágiummal kapcsolatos kérdést a
Fordítás segítségével. A Visszaélés ezen kívül összeállított egy
belső jelentést az esetekről fandom és panasz típusa szerint
listázva.
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● A Symposium blog újraindítása - Fanhackers néven - március
1-jén megtörtént a Rendszerek, Webmesterek és Jog
segítségével.

● A Folyóirat megjelentette a TWC 12-ik számát, egy
vendégszerkesztett kiadást Boys’ Love (Fiúszerelem) címmel.

● A Kérdőív munkacsoport a Kommunikációval közösen öszeállította
az OTW 2012-es Közösségi Kérdőív Jelentését.

● A Webmesterek, Kommunikáció és Fejlesztés & Tagság közösen
nézték át az OTW honlap tartalmát, hogy naprakésszé tehessék.

● Az Önkéntesek & Toborzás átalakította a Vidding munkacsoportot
Fan Video & Multimédia bizottsággá.

Április

● A Fejlesztés & Tagság több, mint 2.000 különálló adományt kapott,
összesen 53.243,99 USD-t az április 3-9-ig tartó tagsági kampány
során.További 16,729 USD-t adományozott az
ao3auction.tumblr.com, egy független keretek között szervezett
rajongói aukció.

● Az Önkéntesek & Toborzás újra elindította a toborzást és az
elnökökkel és vezetőkkel együttműködve dolgozott a
dokumentáción, hogy további pozíciókat nyithassanak és
projektekhez munkatársakat szerezzenek.

● A Kulcsszó Rendezésnek szüneteltetnie kellett a toborzást a
túláradó jelentkezések miatt, amíg kiképezték az 53 áprilisban
beiktatott új rendezőt.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia kora áprilisi AO3
üzembehelyezése az oldal headerjének jelentős változtatását és új
email dizájnokat tartalmazott.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia és a Wiki közös
projektje, az Áprilisi Esők 30 nap után véget ért. Az esemény a
Fanlore twitterén és Tumblr-ön zajlott az April Showers
hashtaggel.

● A Rendszerek a dokumentációjuk hiányosságainak befoltozásán
dolgozott és jobb módokat kerestek a tréning folyamataik
formalizálására és a bizottság projektjeinek jobb nyomon
követésére.

● A Stratégiai Tervezés közzétette jelentését az Önkéntesek &
Toborzás bizottságról.

Május

● Az Open Doors bejelentette a 852 Prospect  Sentinel fandom
archívum sikeres importálását az AO3-ra.

● Az OTW regisztrálta a #otw-dev IRC csatornát a Freenode-ra.
● A Támogatás Nyílt Támogatás Csevegést tartott május 4-5-én.
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● Az OTW Tanács bejelentette Maia Bobrowicz lemondását.

Június

● Az AO3 kudost kapott a TIME magazintól, mint az 50 Legjobb
Weblap egyike 2013-ban.

● A Folyóirat megjelentette a TWC 13., képregényekről szóló
vendégszerkesztett számát. A TWC három számot jelentetett meg
az előírt kettő helyett; ez volt a bónusz kiadás.

● A Kommunikáció számos média megkeresésre reagált a világ
minden tájáról az Amazon azon bejelentésével kapcsolatban, mely
szerint fizetős fanfiction verziót indítanak a magánkiadási
rendszerükön keresztül.

● A Jog munkatársai is azok közé tartoztak, akik az Amazon Kindle
Words programjával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak, valamint
a bizottság népszerű posztot jelentetett meg a témáról a rajongók
számára.

Július

● A Kommunikáció, a Jog és a Wiki közösen dolgoztak a Fanlore
25.000-ik cikkének megünneplésén egy érdekesség vetélkedővel.

● A Jog segített egy szakértői vélemény beadásában a Hart v. EA
ügyben, valamint sikeresen segítettek egy OTW tag podficére
kapott DMCA eltávolítási értesítés megfellebbezésében.

● A Nemzetköziség & Bevonás megjelentette az AO3 diverzitási
állásfoglalását.

● A Tanács, Pénzügy, Kommunikáció és Webmesterek befejezték
munkájukat a 2012-es Éves Jelentésen.

● A Stratégiai Tervezés jelentése az Open Doors-ról elérhetővé vált
a nagyközönség számára.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia létrehozta
Minőségbiztosítás & Tesztelés (QA&T) albizottságát.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia két kisebb
üzembehelyezést végzett júliusban, a 0.9.7.-es verzióra érkezve.

● A Kulcsszó Rendezés számos új, magasabb szintű oktatói posztot
osztott meg, új és régi rendezők számára egyaránt. Ezen kívül új
szabályokat hoztak a lefordított fandom tagekről.

● A Visszaélés növekedést jelentett az AO3 blogként vagy
tumblrként történő felhasználásról bejelentések kapcsán.

● A Jog munkatársa, Heidi a Fejlesztés & Tagság segítségével
megszervezte és házigazdája volt a San Diego Comic Con alatti
találkozónak, mely során 365 USD adományt gyűjtött össze.
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Augusztus

● Az Open Doors megkezdte három új archívum AO3-ra
költöztetésének tervezését, miközben két fanzine adományt is
elősegített a Fan Culture Preservation Projekt (Rajongói Kultúra
Megőrzése Projekt) számára.

● A Rendszerek külön kimenő és bejövő szervert hozott létre az
OTW levelezéséhez, valamint fejlesztették a jegyrendszerüket is.

● A Folyóirat szerkesztői a Kommunikáció munkatársával, Jintiannal
dolgoztak egy kiemelt poszton a munkafolyamataikról.

● A Tanács nyílt csevegést tartott elnököknek, munkatársaknak és
önkénteseknek július 13-14-én, valamint elfogadta a Rendszerek
javaslatának első fázisát a technológiai infrastruktúra bővítéséről.

● A Kommunikáció az OTW Tumblr ezredik követőjét ünnepelte,
melyhez új Grafikus Önkéntesei munkáit is felhasználták.

Szeptember

● A Folyóirat megjelentette a TWC 14-ik számát, mely az ötödik
évfordulójukat jelentette.

● A Kategóriaváltozás javaslatot tett a fandomok rendezésének
megváltoztatására a honlapon, és erről visszajelzést kért a
felhasználóktól.

● Az AO3 túllépte a 200.000 regisztrált felhasználót.
● A Visszaélés jelentette, hogy a 2013-as jegyeik száma a 2012-es

triplájára nőtt.
● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia sikeresen üzembe

helyezte a 0.9.9-es verziót az AO3-mon.
● A Tanács az augusztus 19-től szeptember 19-ig terjedő időszakot

jelölte ki a belső dokumentáción történő munkára.
● Az AO3 Dokumentáció megkezdte a közös munkát a

Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológiával a GyIK frissítésére az új
AO3 kód üzembe helyezése után.

● A Nemzetköziség & Bevonás  A Kommunikációval közösen
dolgozott egy kiemelt poszton.

Október

● A Fejlesztés & Tagság második adománygyűjtő kampányát tartotta
az évben október 1. és 7. között, mely során több, mint 44.000
USD-t gyűjtöttek.

● A Folyóirat szerkesztői beadták a tördelt levonatukat a szerkesztett
számukhoz, a The Fan Fiction Studies Reader-hez (Rajongói
Fikció Tanulmány Olvasó) az Iowa-i Egyetem nyomdájába korai
2014-es megjelentetésre. A jogdíjak az OTW-t illetik, melyből az
újrakiadást fedezték.

18



Éves Jelentés, 2013

● Az Open Doors befejezte a The Good Omens Library importálását
és két nyíltházas csevegést tartott a GSSU-val (German Speaking
Slashers United - Német Nyelvű Slasherek Közössége) annak
AO3-ra importálásáról.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technnológia üzembe helyezte a
0.9.10-es verziót az AO3-mon.

● Nem volt jelölt a 2014-es Tanács választásokra, ezért azok
elmaradtak.

● A Tanács megtartotta első személyes találkozóját október 31. és
november 4. között Berkeley, Kaliforniában és egy OTW
találkozónak is házigazdái voltak november 3-án.

● A Webmesterek októberi üzembehelyezésében bugok és az OTW
kapcsolati formáit érintő hibák kerültek kijavításra.

November

● A Jog hivatalos hozzászólásokat adott be az USA
Telekommunikációs és Információ Adminisztrációjához (NTIA) és
az USA Szabadalmi és Védjegy Irodájába (USPTO).

● A Folyóirat kérvényezett és megkapott egy bibliográfiai listát a
Modern Language Association (MLA - Modern Nyelvi Egyesület)
folyóiratairól.

● Az Open Doors két nyílt csevegést tartott és információt adott a
StargateFan tervezett importálásáról az AO3-ra.

● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia üzembe helyezte a
0.9.11-es verziót az AO3-mon és megkezdték a harcot a
teljesítmény problémáival.

● A Kulcsszó Rendezés hétköznapokra lett szorítva, hogy
csökkentsék a terhelést az AO3 szervereken az amúgy is
forgalmas vasárnapokon.

● Az Önkéntesek & Toborzás kiadta a Still Willing to Serve
(Továbbra is Szolgálnánk) kérdőívet, hogy megtudják, mely
munkatársak szeretnének továbbra is dolgozni 2014-ben.

December

● Anna Genoese beiktatásra került a Tanácsba és Ira Gladkova és
Kristen Murphy befejezték három éves ciklusukat.

● A Fejlesztés & Tagság elkészült a Smart Pop Books-szal közös
adománygyűjtés jelentésével, mely december 31-én ért véget. Az
OTW támogatói 157 nyomtatott könyvet és 47 ebookot vásároltak
a támogatói linken keresztül, amivel 322,30 USD-vel támogatták a
szervezetet.

● A Stratégiai Tervezés megjelentette a Kérdőív Munkacsoportról
készített jelentését.
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● A Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia üzembe helyezte a
0.9.12-es verziót az AO3-mon és 300 lezárt bug jelentéssel zárták
a 2013-as évet.

● A Támogatás második legsűrűbb hónapját élte 2013
decemberében, 556 különálló jeggyel.

● A Jog beadott egy szakértői jelentést az amerikai Lenz vs.
Universal ügyben.

● A Jog munkatársa, Rebecca Tushnet, két amerikai állami
ügynökség előtt tanúskodott az OTW nevében.

● Az Önkéntesek & Toborzás megkezdte a Kérdőív Munkacsoport
projekt nyugdíjazását.

● 2013 végére összesen 977.681 kulcsszó szerepelt az AO3-mon,
melyből 226.394 volt kanonikus. A Kulcsszó Rendezők 852.422
változtatást eszközöltek a kulcsszavakon az év során.
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FOLYTATJUK A RAJONGÓK SZOLGÁLATÁT: Lépőkövek 2014-re

A Tanács újratárgyalta 2013-as céljait és megkezdte az OTW jövő évi
céljainak átgondolását. A 2014-es célok ezekre a beszélgetésekre,
valamint az OTW különböző projekjeinek tagjai és résztvevői
visszajelzéseire támaszkodnak.

1. Folytatni a non-profit és nyílt forrású legjobb gyakorlatok
bevezetését, ezzel támogatva az új önkéntesek toborzását és a
jelenlegi személyzet menedzselését;

2. Az OTW tagságok, AO3 felhasználó tagságok és Fanlore
hozzájárulások támogatásának bővítése;

3. Az Open Doors veszélyeztetett rajongói munka archívumok
megőrzésére irányuló munkásságával kapcsolatos informáltság és
elérhető eszközök bővítése;

4. Az adománygyűjtés növelése és bővítése további Meet-Ups of Our
Own (A Mi Találkozóink) eseményekhez, az OTW merchandise
bolt bővítéséhez, valamint az OTW tagság bővítése AO3
felhasználók körében;

5. A TWC akadémiai folyóirat további két számának megjelentetése;
6. A munka folytatása a DMCA kivételeken, valamint további oktatás

és jogi támogatás nyújtása a különféle problémákkal szembesülő
rajongói munka alkotóknak a Jogi Bizottságon keresztül;

7. A szövetséges szervezetekkel és fandom-barát személyekkel való
kapcsolatok erősítése a szórakoztatóiparban, akadémiában,
médiában, non-profit és nyílt felhasználású, valamint jogi
közösségekben.
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PÉNZÜGYEK

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS
OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért)
A 2013. December 31-én Véget Ért Évhez

MÉRLEG
2013. Január - December

Minden megjelenített pénzösszeg USD-ben értendő..

Összes

2013. December
31-ig  

2012. December
31-ig (Előző Év) Változás

Változás
%

ESZKÖZÖK
Forgóeszközök

Bankszámlák
Ellenőrzés 141.842,73 49.889,22 91.953,51 USD 184

Paypal 21.842,79 26.876,49 -5.033,70 USD -18
Összes Bankszámlák 163.685,52 USD  76.765,71 USD 86.919,81 USD 113
Követelések

Követelések 0,00 0,00
Összes Követelések 0,00 USD  0,00 USD
Egyéb Forgóeszközök

Egyéb Forgóeszközök 300,00 300,00 USD 300
Összes Egyéb

Forgóeszközök 300,00 USD  0,00 USD 300,00 USD 300
Összes Forgóeszközök 163.985,52 USD  76.765,71 USD 87.219,81 USD 213
Befektetett Forgóeszközök

Gépek és Berendezések 74.973,71 49.468,51 25.505,2 USD0 51
Értékvesztés 3.791,68 3.791,68 0,00 USD 0

Összes Gépek és
Berendezések 78.765,39 USD  53.260,19 USD 25.505,20 USD 48

Total Összes Befektetett
Forgóeszközök 78.765,39 USD  53.260,19 USD 25.505,20 USD 48

Egyéb Forgóeszközök
Egyéb Hosszú Lejáratú

Forgóeszközök 10.113,75 10.073,36 40,39 USD 0,4
Összes Egyéb Forgóeszközök 10.113,75 USD  10.073,36 USD 40,39 USD 0,4

MÉRLEGFŐÖSSZEG 252.864,66 USD  140.099,26 USD
112.765,40

USD 80
FORRÁSOK

Kötelezettségek
Összes Kötelezettség
Saját Tőke

Nyitó Egyenleg 0,00
Eredménytartalék 140.099,26 89.677,36 50.421,19 USD 56
Nettó Bevétel 112.765,40 50.421,90 62.343,50 USD 123

Összes tőke 252.864,66 USD  140.099,26 USD
112.765,40

USD 80
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG ÉS
TŐKE 252.864,66 USD  140.099,26 USD

112.765,40
USD 80
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PROFIT ÉS VESZTESÉG
2013. Január - December

Minden megjelenített pénzösszeg USD-ben értendő..

2013. Jan - Dec  
2012 Jan - Dec (Előző

Év)
Bevétel

Kiadott kedvezmények 70,00
Nonprofit Bevétel 167.323,84 92.271,54

Összes Bevétel 167.323,84 USD  92.341,54 USD
Kiadások

Bank Charges 505,00 130,00
Illetékek és Hozzájárulásoks 320,00
Gyűjtés 11.011,30 7.859,22
Biztosítás 2.000,00 2.000,00
Media Studies Reader 814,72 3.197,40
Irodai Kiadások 27,79
Irodai/Általános Adminisztratív

Kiadások 3.015,04 4.648,04
Projekt Kezelés 2.200,59 1.721,82
Rendszerkiadások 27.797,49 22.023,95
Adók és Engedélyek 25,00 25,00
Utazás 6.861,90
Utazási Étkezés 340,00

Összes Kiadás 54.598,83 USD  1.925,43 USD
Nettó Műveleti Bevétel 112.725,01 USD  50.416,11 USD
Egyéb Bevétel

Keresett Kamat 40,39 5,79
Összes Egyéb Bevétel 40,39 USD  5,79 USD
Egyéb Nettó Bevétel 40,39 USD  5,79 USD
Nettó Bevétel 112.765,40 USD  50.421,90 USD
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GYAKORLATI KIADÁSOK
2013. Január - December

Minden megjelenített pénzösszeg USD-ben értendő.

Könyvvitel Admin AD&T Tanács Fanlore
Kiadások

Banki Díjak 480,00
Gyűjtés
Biztosítás 2.000,00
Media Studies

Reader
Irodai Kiadások 27,79
Irodai/Általános

Adminisztratív
Kiadások

560,36 2.454,68

Projekt Kezelés 41,99 504,70
Rendszerkiadások
Adók és Engedélyek 25,00
Utazás 6.861,90
Utazási Étkezés 340,00

Összes Kiadás 1.040,36 USD 4.479,68 USD 41,99 USD 7.229,69 USD 504,70 USD

Gyűjtés Folyóirat Open Doors
(Nyitott Ajtók)

Stratégiai
Tervezés

Támogatás

Kiadások
Banki Díjak
Gyűjtés 11.011,30
Biztosítás
Media Studies

Reader
814,72

Irodai Kiadások
Irodai/Általános

Adminisztratív
Kiadások

Projekt Kezelés 328,00 19,90 288,00 165,00
Rendszerkiadások
Adók és Engedélyek
Utazás
Utazási Étkezés

Összes Kiadás 11.011,30 USD 1.142,72 USD 19,90 USD 288,00 USD 165,00 USD
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Rendszerek Fordítás Webmesterek ÖSSZES
Kiadások

Banki Díjak 25,00 505,00
Gyűjtés 11.011,30
Biztosítás 2.000,00
Media Studies

Reader
814,72

Irodai Kiadások 27,79
Irodai/Általános

Adminisztratív
Kiadások

3.015,04

Projekt Kezelés 25,00 828,00 2.200,59
Rendszerkiadások 27.797,49 27.797,49
Adók és Engedélyek 25,00
Utazás 6.861,90
Utazási Étkezés 340,00

Összes Kiadás 27.822,49 USD 25,00 USD 828,00 USD 54.598,83
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JEGYZETEK PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

2013. December 31.

A Jelentős Könyvelési Politika Szervezése és Összegzése

Szervezet: Az OTW egy 501c3-as besorolású nonprofit szervezet,
Delaware-ben bejegyezve. Az OTW-t rajongók alapították rajongók
érdekében, hozzáférést és megőrzést biztosítva a rajongói munkák
történetének és a számtalan formájú rajongói kultúráknak. Az OTW egy
egyesült erőfeszítés, amit rajongók kezdeményeztek és hajtanak,
rajongóknak.

A Bemutatás Alapja: A mellékelt pénzügyi kimutatásokhoz egy
módosított könyvelési pénznemet használunk.

Pénzügyi Kimutatás Bemutatása: Információ a pénzügyi helyzetről és
tevékenységekről nettó eszközökre alkalmazható kategóriákba vannak
beosztva: korlátozatlan nettó forgóeszközök, ideiglenesen korlátozott
nettó összegek és tartósan korlátozott nettó eszközök. Jelenleg minden
eszköz korlátlanként van besorolva. Emellett a kiadások program ellátás
kiadásokba és támogatási kiadásokba vannak beosztva.

Készpénz és pénzeszköz egyenértékesek: Az OTW államközileg
biztosított keretek között tartja a készpénz egyenleget. A szervezet nem
birtokol pénzeszköz egyenértékeseket.

Becslések Használata: A pénzügyi jelentések előkészítése általánosan
elfogadott könyvelői elvek szerint megköveteli, hogy a menedzsment
becsléseket és feltételezéseket tegyen, melyek hatással vannak a
jelentett eszközök, kötelezettségek, közzétett függő eszközök és
kötelezettségek mennyiségéről a pénzügyi jelentés idején, valamint a
jelentett bevételek és kiadások mennyiségére a jelentési időszak alatt. A
valós eredmények eltérhetnek ezen becslésektől.

Vagyoni hozzájárulások: Az OTW minden feltétel nélküli vagyoni
hozzájárulást a hozzájárulás időpontjának periódusában bevételként
ismer el. A vagyoni hozzájárulások korlátozatlan, ideiglenesen
korlátozott vagy tartósan korlátozott támogatásként kerülnek rögzítésre,
a támogatói korlátozások léte és/vagy természete alapján. Minden
vagyoni hozzájárulás elérhetőnek minősül korlátozatlan felhasználásra,
hacsak a támogató meghatározott korlátozásaiba nem ütközik.

Adakozott Szolgáltatás: Az OTW nem rendel értéket az önkéntes
tevékenységekhez a tevékenységi jelentésben.
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Tagsági Járandóságok: A tagsági járandóságok bevételként vannak
elismerve, a tag járandósága által biztosított tagsági időszak alapján.

Kiadások Gyakorlati Felosztása: A szervezet különböző programjainak
és más tevékenységeinek költsége a tevékenységi jelentésben
gyakorlati alapon van összegezve. Ez alapján bizonyos költségek
felosztásra kerülhettek a haszonhoz jutott programok és a támogatási
szolgáltatások között.

Bevételi Adók: Az OTW egy 501c3-as szervezet, az amerikai Belföldi
Jövedelmi Törvény 501c3-as Paragrafusa (Section 501c3 of the Internal
Revenue Code) és a Delaware Állam Adózási Törvénykönyvének
1902(b)(6)-os cikkejének 30-dik Bekezdése (Section 1902(b)(6), Title 30
of the Delaware State Taxation Code) alapján felmentésben részesül az
Államszövetségi bevételi és Állami jogbérleti adók alól. Így semmilyen
fedezet bevételi adókra nem szerepel ezen pénzügyi jelentésekben.

Hitelkockázat Koncentrációja: Az OTW egyetlen banknál tartja a
pénzügyi egyenlegét. A bank fiókjait az Államszövetségi Biztosító
Társaság (Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)) biztosítja
250.000 USD értékben.
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AZ OTW-RŐL / KÜLDETÉSÜNK, JÖVŐKÉPÜNK, ÉRTÉKEINK

KÜLDETÉSÜNK

Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) egy nonprofit
szervezet, amit rajongók alapítottak a rajongók érdekeinek szolgálatáért
úgy, hogy hozzáférést biztosít a rajongói munkákhoz és történetükhöz,
illetve megőrzi azokat és a rajongói kultúra számtalan formáját. Hisszük,
hogy a rajongói munkák transzformatívak és a transzformatív munkák
jogszerűek.

Az OTW a transzformatív rajongói munkák egy olyan gyakorlatát
képviseli, ami történetileg elsődlegesen női kultúrában gyökerezik. Az
OTW megőrzi ezt a történelmet küldetésünk megvalósítása során,
miközben buzdít a kulturális identitások új, nem-mainstream kifejezésére
a fandomban.

JÖVŐKÉPÜNK

Egy olyan jövőt látunk magunk előtt, amelyben minden rajongói munkát
legálisként és transzformatívként ismernek el, és elfogadják azokat, mint
legitim kreatív munkát. Proaktívak és innovatívak vagyunk a munkáink
kereskedelmi kihasználástól és jogi támadástól való óvásában és
védelmében. Megőrizzük a rajongói gazdaságunkat, értékeinket, és
kreatív önkifejezésünket azzal, hogy védelmezzük és gondját viseljük
rajongótársainknak, a munkánknak, kommentárjainknak, történetünknek
és identitásunknak, miközben a lehető legszélesebb körű hozzáférést
nyújtjuk a rajongói aktivitáshoz minden rajongó számára.

ÉRTÉKEINK

● Nagyra becsüljük a transzformatív rajongói munkákat és az
innovatív közösségeket, amikből eredtek, beleértve a médiát,
rpf-et, animét, képregényeket, zenét és a videó alkotásokat.

● Nagyra becsüljük az identitásunkat, mint elsődlegesen női
közösséget, aminek kreativitásban és kommentárban gazdag
története van.

● Nagyra becsüljük az önkéntes-alapú infrastruktúránkat és a
rajongói ajándékgazdaságot, ami elismeri és ünnepli a számtalan
és sokféle tevékenységben rejlő értéket.

● Hangsúlyt fektetünk a rajongói tevékenységek lehető leginkább
hozzáférhetővé tételére mindazok számára, akik részt szeretnének
venni azokban.
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● Nagyra értékeljük a végtelen változatosságot végtelen
kombinációkban. Nagyra értékelünk minden transzformatív
munkában résztvevő rajongót: bármilyen bőrszínű, nemű,
kultúrájú, szexuális identitású vagy képességű legyen is.
Értékeljük a rajongói ötletek és kultúrák akadálytalan cseréjét és
keveredését, miközben a fandom homogenizációjának és
központosulásának elkerülésére törekszünk.
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AZ OTW-RŐL / KIK VAGYUNK

Az OTW-t rajongók üzemeltetik rajongóknak. AZ OTW Tanácsának
igazgatói mind aktívak a fandomban, csakúgy, mint a bizottságainkban
dolgozó több mint 100 munkatársunk.

IGAZGATÓTANÁCS

Cat Meier (Elnök) Cat Meier nemzetközi kapcsolatokat tanult az
Amerikai Egyetemen, és azóta ettől teljesen független területeken
dolgozott, köztük a pénzügyi adminisztráció, marketing és politikai
házalás. Jelenleg az OTW Pénzügyi bizottságának társelnöke annak
alapítása óta. Egész életben sci-fit és fantasy-t olvasott, és 1999 óta
tagja az online fandomnak mint olvasó, ajánló, beta olvasó és meta író a
történelmi filmektől a szuperhős képregény fandomok széles skáláján.
2005 és 2011 között a népszerű rajongói hírlevél, a Metafandom egyik
összeállítója volt.

Anna Genoese (Titkár) Anna Genoese régóta rajongó és hivatásos
szerkesztő/író, aki jelenleg főállásban dolgozik egy fiatalok fejlesztésével
foglalkozó nemzetközi nonprofit szervezetnél. Míg hivatásos
szerkesztőként dolgozik, Anna több fanfiction író saját írását is
publikálta. Anna számos fandomban írt fanficet és publikált podficet
pszeudó alatt, melyek megtalálhatók az AO3-on. Anna 2012 októbere és
2013 decembere között dolgozott az OTW Stratégiai Tervezés
bizottságával, és 2013 augusztusa és 2013 decembere között volt a
bizottság elnöke. Anna emellett egy önkéntes kulcsszó rendező.

Nikisha Sanders (Kincstárnok) Nikisha Sanders egy BA diplomával
rendelkezik szociológiából és antropológiából az Earlham Collegeból,
ahol szakdolgozatát az LMBT nők nemi önkifejezéséről írta.
Aktivistaként dolgozott az AIDS tudatosság-ébresztésért és oktatásért, a
Fairness Campaign munkatársaként helyi és állami szinten lobbizott az
LMBT jogokért és tagja volt a Kentucky állami Jobs with Justice
bizottságnak. Non-profit menedzsment és könyvelés tapasztalatot kínál
a tanácsnak, és érdekli a etnikai kisebbségi közösségek megszólítása.
Viszonylag új az online fandomban, 2000-ben csatlakozott lelkes Buffy, a
vámpírok réme fanfic olvasóként; 2006 óta különböző TV és film
fandomokban ír, úgy mint az NCIS, a Gyilkos elmék és a Harry Potter.
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Eylul Dogruel (Választási Tisztviselő) Eylul Dogruel művész és MFA
jelölt az isztambuli Marmara Egyetemen. A számítástechnikát és
művészetet ötvöző, eklektikus múltja van. Tudása és érdeklődése sok
témakört foglal magába, köztük új médiát, sci-fit, ügyfélszolgálatot, web
technológiát és használhatóságot. Eylul világéletében rajongó volt, és
több médián és játékfandomon haladt át. Fanfictiont olvas, értékeli a
fanartot, MMO szerepjátékos és néha metát ír. Jelenlegi fandomjai közé
tartozik a Warcraft, Doctor WHo és a The Longest Journey/Dreamfall.

Franzeska Dickson Franzeska Dickson pénzügyi adminisztratív
munkákat végez. Örökké egy kocka, zsenge 13 évesként ismerte meg a
fanfiction világát az alt.tv.x-files című oldalon és azóta is a rajongói
munkák fandomának tagja, először mint olvasó, később mint író és béta,
s most mint vidder. Kedvenc találkozói és eseményei a pánfandom félék,
ide véve a ritka ázsiai fandomcseréket. Korábban a Content, az Abuse,
a Webmasters és a Tag Wrangling Committees-ben (Tartalmi,
Visszaélési, Webmesteri és Kulcsszó rendezési bizottságok) szolgált,
valamint több különféle önkéntesi pozíciót is betöltött az OTW-nél.

Andrea Horbinski Andrea Horbinski doktorandusz a kaliforniai Berkeley
Egyetemen. Szakterülete a modern japán történelem, speciális fókusszal
az újmédiára. Az OTW igazgatótanácsa mellett az Ada Kezdeményezés
tanácsadó testületében is dolgozik, mely kezdeményezés célja a nők
részvételének növelése a nyílt technológiában és kultúrában. Korábban
részt vett a Fulbright Fellow programban Japánban, ahol a
hipernacionalista mangát tanulmányozta Kiotóban, és alapító tagja volt
az OTW Nemzetköziség & Bevonás Bizottságának 2010-ben. 1999-ben
csatlakozott az online fandomhoz, miután Star Wars rajongásáról írta
középiskolai ballagási beszédét; hamar része lett az anime és manga
fandomnak, mint AMV szerkesztő és később mint rajongói fordító. Öt
kontinens conventionjein és konferenciáin, úgymint az Otakonon, a
Sirens-en, a WisConon, az AnimeExpón, és a HASTAC-on vitatta meg a
fandom, anime, manga, japán történelem és folklór témaköreit, valamint
cikkei és ismertetői jelentek meg a The Wiscon Cronicles hatodik
kötetében, a Mechademián, és a Transzformatív Munkák és Kultúrák
projektben.
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NYUGALMAZOTT TANÁCSTAGOK

További információ korábbi tanácstagjainkról:
http://www.transformativeworks.org/nyugalmazott-tanacstagok/

Rachel Barenblat (2009-2011)
Julia Beck (2011-2013)
KellyAnn Bessa (2007-2009)
Maia Bobrowicz (2013)
Hele Braunstein (2011)
Francesca Coppa, PhD (2007-2012)
Cathy Cupitt, DCA (2007-2008)
Susan Gibel, JD (2007-2009)
Ira Gladkova (2010-2013)
Sheila Lane (2009-2011)
Allison Morris (2010-2011)
Kristen Murphy (2010-2013
Naomi Novik (2007-2010, 2012)
Jenny Scott-Thompson, MA (Cantab) (2012)
Michele Tepper, PhD (2007-2008)
Rebecca Tushnet, JD (2007-2010)
Elizabeth Yalkut (2010)

BIZOTTSÁGOK

Visszaélés
Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia
Kommunikáció
Fejlesztés & Tagság
Fan Videó & Multimédia
Pénzügy
Adományok
Nemzetköziség & Bevonás
Folyóirat
Jog
Open Doors (Nyitott Ajtók)
Stratégiai Tervezés
Támogatás
Rendszerek
Kulcsszó Rendezés
Fordítás
Önkéntesek & Toborzás
Web Stratégia, Dizájn & Fejlesztés
Wiki
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MUNKACSOPORTOK

AO3 Dokumentáció
Kategóriaváltozás
Tartalmi Szabályzat
Választások
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