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BREV FRA LEDELSEN

Kære venner,

Seks år! Seks år og OTW (Organisationen for Transformative Værker)
eksisterer ikke blot stadig, men hvert af dets projekter stortrives.
Gennem 2013 så vi en bekræftelse af vores indsats for at hoste
fanværker af alle typer på Archive of Our Own - AO3 (Vores Eget Arkiv)
med beslutningen om også at hoste  metaværker; vi så en drastisk
vækst i vores indsamling og medlemskab; et nyt og forbedret
rekrutteringssystem for stab og frivillige; en forøget investering i
hardware og software til Fanlore, AO3 og transformativeworks.org og
udviklingen af et Meet-Up of Our Own med to begivenheder i Californien,
inklusiv ét afholdt af hele ledelsen.

Dette år har ledelsen internt stemt for at tillade meta på AO3, og siden
voksede til næsten en million værker (og passerede dette antal i februar
2014). For at støtte disse værker, og støtte Fanlores vækst, der nu kan
prale med mere end en halv million redigeringer, investerede vi i nyt
hardware for mere end 70,000 USD. 

Meget af dette arbejde vil blive diskuteret i detaljer i den årlige rapport
sammen med andre fantastiske milepæle og resultater for året. Vi vil
imidlertid tage et øjeblik til at takke al stab, frivillige, medlemmer og
bidragydere, der gjorde dette arbejde muligt. Med jeres støtte og det
hårde arbejde fra vores Udvikling & Medlemskabskomité havde vi et
rekordsættende år for fundraising. OTW modtog næsten 170,000 USD
fra over 6.000 bidrag, ydet af mere end 61 lande; dette er mere, end
hvad vi samlet fik i støtte i vores første fire år. 

Takket være staben hos Frivillige og Rekruttering bevarede vi også en
stab, der strakte sig over næsten enhver tidszone, hvilket betyder, at
OTW endnu engang arbejdede 24/7 for at give support til fans og
fandom overalt. 

Vi ønsker også at udtrykke vores dybeste taknemmelighed til Julia Beck,
Kristen Murphy, Maia Bobrowicz og Ira Gladkova, der alle tjente som
medlemmer af Ledelsen under 2013-perioden, før de gik videre til andre
roller.

“Til fans af fans” — i løbet af 2013 havde alle os fra OTW chancen for at
tænke over, hvad dette udtryk betyder. Fra temaerne til vores april- og
oktober-medlemskabskampagne til revision af vores rekrutteringssystem
for frivillige; fra investering i nye serverer til indgivelse af amicus notater
til at støtte retfærdig brug i retten blev vi mindet om den magt, vi alle
deler som fans og den mission, som vi alle har forpligtet os til ved at
være frivillige hos OTW.
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Når vi ser frem mod 2014, får vi måske brug for solbriller! Efter et
succesfuldt Ledelsesmøde i november i Berkeley, Californien
planlægger vi at implementere møder som disse årligt. Dette er bare en
af de mange måder, hvorpå vi arbejder på at bringe OTW i
overensstemmelse med non-profit best practice. Vi forventer yderligere
udvidelser - og udgifter - for AO3 i 2014 og yderligere investeringer
(menneskelige såvel som finansielle) i alle vores projekter, da komitéer
fortsat rekrutterer nye medarbejdere og udvider deres aktiviteter. I alle
disse projekter, og alt hvad vi gør, bliver vi ved med at sætte vores lid til
støtten fra vores stab, frivillige, medlemmer og bidragsgivere - med
andre ord, sætter vi vores lid til dig! Med din fortsatte støtte forventer vi,
at 2014 bliver OTW's bedste år hidtil. 

I fanskabt fællesskab,

 OTW's Ledelse 2014

Cat Meier, formand
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese, sekretær
Andrea Horbinski

Nikisha Sanders, kasserer
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EN OVERSIGT OVER ÅRET 2013: OPNÅELSEN AF VORES
MILEPÆLE

Efter at have nået sin femårs milepæl i 2012, har OTW oplevet en kraftig
udvikling i de projekter, der støtter dens mission. Når man ser på antallet
af brugere af projekterne, den stigende mængde af indhold og
organisationsmæssig synlighed, så har OTW det seneste år nået nye
milepæle. Denne udvikling antyder, at vores organisation oplever
fremskridt, når det kommer til at sprede bevidsthed blandt fans og
medier omkring dets indsats for at bevare og fremme fankultur.

PROJEKTER

OTW’s fem store projekter har alle haft et betydningsfuldt år. De
bedrifter, som de forskellige teams, der støtter projekterne, har opnået,
er bemærkelsesværdige, især fordi mange af dem kun havde mulighed
for at rekruttere og træne nyt personale midt på året, efter en pause i
rekrutteringen begyndte i 2012.

AO3

AO3 oplevede fortsat en kraftig vækst i løbet af 2013, da projektet
passerede 200,000 brugere og repræsenterede over 13.000 forskellige
fandoms inden årets udgang. Ledelsens beslutning i februar om at tillade
ikke-fiktion at blive hostet på AO3 startede flere diskussioner både
inden- og udenfor OTW. Retningslinjer for Indhold svarede på dette med
rettelser af Brugsbetingelserne og ændringer på FAQ’en for AO3, som
blev udgivet til høringsperiode i marts. Senere på året foreslog Ændring
af Kategori en mulig ændring af den måde, fandoms er organiseret på
hjemmesiden og bad om feedback fra brugere. 

Med undtagelse af en periode, hvor hjemmesiden oplevede
hastighedsproblemer og strømafbrydelser i starten af november, hvilket
har været et tilbagevendende problem gennem årene, så har AO3
forholdt sig stabilt på trods af stigende brugeraktivitet. Både komitéerne
for Tilgængelighed, Design og Teknologi (AD&T) og Systemer har
arbejdet på planer om at forbedre kodning og hardware. Heldigvis er
mængden af brugerstøtte også vokset i løbet af året, hvilket har ladet os
udvide vores infrastruktur.

Udover at reagere på problemer med  hjemmesidens ydeevne og
rettelse af fejl, så er AD&T kommet ud med adskillige forbedringer af
hjemmesiden og nye funktioner ved offentliggørelsen af 9
kodeimplementeringer i løbet af 2013. Disse forbedringer var bl.a.:
ændringer af AO3’s menu og forside; opgradering af Ruby on Rails;
anvendelsen af Resque til at genindeksere opgaver; ændringer af
Kudos-knappen; placeringen af Twitter-feeds på forsiden; tagserie- og
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konkurrencerettelser; opdatering af den automatiske testsuite og
ændringer af, hvordan artikler bliver brugt i sorteringen af fandoms.

Den sidste forbedring havde indflydelse på komiteen for Organisering af
Tags, da de nu skulle arbejde på rettelsen af fandom-navne. Førhen,
havde alle “The”-fandoms været sorteret under T, “A”-fandoms sorteret
under A osv. Udvidelsen gjorde det muligt for en “The”-fandom at
beholde sin artikel og samtidig være sorteret under det relevante
bogstav i titlen. Komiteen for Organisering af Tags tog også et stort antal
nye frivillige ind i 2013, og arbejdede på træning og dokumentation på
forskellige områder. De nye frivillige gjorde det muligt for komiteen at
skabe en række hold til at koordinere tagging i overlappende fandoms.

Væksten af tagging på AO3 har været en stor del af hjemmesidens
udvidelse siden lanceringen af den offentlige beta. I slutningen af 2013
var der 977.681 tags på AO3, 226.394 af disse var kanoniske, og
tagorganisatorerne lavede 852.422 tag-ændringer i løbet af året.

● Fandoms – Skabt i alt: 12.463 | Kanoniske: 3.722 

● Forhold – Skabt i alt: 99.232 | Kanoniske: 37.183

● Karakterer – Skabt i alt: 76.141 | Kanoniske: 21.665

● Yderligere – Skabt i alt: 325.636 | Kanoniske: 8.494

Komiteerne for Support og Misbrug så også en stigning i forespørgsler i
løbet af 2013. Support afholdte en Open Support-chat d. 4.-5. maj og
havde den næsttravleste måned nogensinde i december med 556
unikke forespørgsler modtaget. Misbrug sammensatte en intern rapport,
der opstillede sager efter fandom og efter hvilken type klage, de modtog.
De måtte også for første gang søge hjælp hos Oversættelseskomiteen
med et plagieringsspørgsmål. Misbrug rapporterede, at antallet af
forespørgsler var tredoblet fra 2012 til 2013.

Systemer arbejdede på at lukke huller i deres dokumenter, på at finde
bedre måder at formalisere deres træningsprocedurere og på bedre at
kunne holde styr på komiteens projekter. De hjalp også Fanhackere med
at udvikle deres nye hjemmeside, opdelte OTW’s mailserver i
indgående- og udgående mailservere og opgraderede deres
forespørgselssystem. Systemers forslag til Ledelsen vedrørende OTW’s
voksende teknologibehov hjalp også komiteerne for Kommunikation og
Udvikling & Medlemskab med fakta og tal, så de var i stand til at øge
opmærksomheden for både Systemers arbejde og indlæggene for vores
medlemskabsdrive, så vores tilhængere kunne blive opmærksomme på
disse behov.
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FANLORE

Fanlore nåede en vigtig milepæl i 2013, da hjemmesiden passerede
25.000 artikler i juli. Efter at have skabt en stilling, der skulle fungere
som forbindelsesled mellem dem, begyndte Wiki- og
Kommunikationskomitéerne desuden at arbejde tættere sammen. Dette
samarbejde skulle bl.a. gøre Twitter-kontoen mere nyttig og samtidig få
Fanlore-links inkluderet i OTW fan-nyhedsindlæg.

Fanlores twitter var især aktiv i løbet af deres projekt med
Tilgængelighed, Design & Teknologi-komitéen i april. “April
Showers”-arrangementet blev skabt for at fremme uploading af ældre
fanværker til AO3 og også for at udbrede og skabe indlæg på Fanlore for
underrepræsenterede fandoms. I løbet af denne måned blev en ny
fandom sat i fokus hver dag.

LEGAL ADVOCACY (JURIDISK RÅDGIVNING)

Juridisk Rådgivningskomitéen havde et særligt aktivt år i 2013. Samtidig
med at de fortsat tog sig af spørgsmål fra fans angående lovligheden af
fanværker, varsler fra Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
vedrørende fjernelse af materiale, og forbudsbreve, så udvidede de
desuden juridiske indleveringer og forøgede kommunikation med fans
inden for de nødvendige emner.

I januar indgav Juridisk Rådgivning en amicus curiae hos USA’s
appeldomstol i sagen Fox mod DISH-netværk. I juli medunderskrev
Juridisk Rådgivning en sagsstatus, som søgte en fornyet prøvelse af
sagen Hart mod EA, og hjalp hermed et OTW-medlem med en vellykket
kontraopsigelse mod en DMCA-nedtagelse af hendes podfic. I
november, efter at have sendt en anmodning om bidrag til fans, udgav
Juridisk Rådgivning et dokument med 80 sider af formelle kommentarer
til USA’s kontorer for National Telekommunikation og
Administrationsinformation (NTIA) og Patent- og Varemærkestyrelse
(PTO). Efterfølgende vidnede juridisk rådgiver Rebecca Tushnet foran
disse to amerikanske regeringskontorer på vegne af OTW. Og i
december indgav Juridisk Rådgivning en amicus curiae hos USA’s
appeldomstol i sagen Lenz mod Universal.

Udover disse aktiviteter opstillede Juridisk Rådgivning også en
høringsperiode for sager, der førhen havde vakt bekymring hos fans,
hvor de navnligt reagerede på presseforespørgsler vedrørende
konsekvenserne af Amazons Kindle Worlds-program, og hertil skrev et
indlæg om emnet til OTW Nyheder. Både dette indlæg og en kommentar
om “Free Sherlock!”, vedrørende konsekvenserne af en summarisk
kendelse i en Sherlock Holmes-sag, blev læst vidt omkring. Juridisk
Rådgivning lavede også en række indlæg, der skulle sprede information
blandt fans om copyright-ændringer i canadisk lovgivning.
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OPEN DOORS (ÅBNE DØRE)

Åbne døre-komitéen havde et rekordår for importeringer til AO3, som har
bragt det totale antal værker, de har importeret, op på omtrent 12.000.
De fortsætter også samarbejdet med Fan Culture Preservation Project
(Fankulturbevarelsesprojektet) og Særlige Samlinger ved Iowa
Universitet om at arkivere fanzines og andre analoge artefakter, der er
relaterede til fankultur.

Efter en mindre forsinkelse blev 852 Prospect, et værkarkiv i
Sentinel-fandommen, succesfuldt importeret i 2013, sammen med The
Good Omens Library. The Dannell Lites Collection, et mindearkiv
hovedsageligt bestående af fanfiktion om tegneserier fra DC og Marvel,
og Leah Adezio Archive, et mindearkiv bestående hovedsageligt af DC
Comics fanfiktion og fanart, samt originale tegneserier, fortsatte ved med
at importere deres indhold i 2013. Åbne Døre meddelte importen af
adskillige ekstra arkiver: German Speaking Slashers United og
StargateFan, et arkiv af Stargate SG-1 og Stargate Atlantis gen
fanfiktion og fanart.

TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES (TRANSFORMATIVE
VÆRKER OG KULTURER)

Tidsskriftkomitéen har fortsat promoveret og sørget for adgang til legater
om fanværker og praksisser med en standard udgivelse og to
særudgaver af Transformative Works and Cultures – TWC
(Transformative værker og kulturer).

I marts blev TWC nr. 12, en gæsteredigeret udgivelse med titlen
“Transnational boys’ love fan studies”, udgivet. Udgivelsen blev redigeret
af Kazumi Nagaike and Katsuhiko Suganuma fra Oita Universitet, Oita,
Japan. En særudgave (nr. 13), “Appropriating, Interpreting, and
Transforming Comic Books”, blev udgivet i juni. Udgivelsen blev
gæsteredigeret af Matthew J. Costello fra Saint Xavier University,
Chicago. Udgivelse nummer 14, som blev udgivet i september,
indeholdte artikler om metaforer, subkulturer, transkulturel fandom og
fandiskursfællesskaber, for at nævne nogle få. Udgivelsen markerede
tidsskriftets fem-års jubilæum for udgivelse.

Tidsskriftkomitéen igangsatte også Fanhackers-bloggen, en genopstart
af Symposium-bloggen med et nyt navn og fornyet fokus på at forbinde
fans og akademikere med research inden for fandom.

FUNDRAISING OG UDBREDELSE

Komitéen for Udvikling & Medlemskab byggede videre på deres statistik
fra 2012 med endnu en forøgning i fundraising for 2013. Årets første
fundraisingkampagne blev afholdt i april, og OTW modtog 2.000
individuelle donationer, der løb op i et beløb på 53.243,99 USD i
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perioden 3.-9. april. OTW modtog også 16.729 USD fra
ao3auction.tumblr.com, der er en selvstændig fanauktion. Årets anden
kampagne foregik fra 1.-7. oktober og indsamlede mere end 44.000
USD. Donationer, som vi modtog uden for de to kampagneperioder,
samt tilbagevendende donationer, har bragt det totale beløb for 2013 op
på 170,000 USD. 

For første gang nogensinde fik OTW også en fundraisingpromovering
ved hjælp af en henvisningsforbindelse med Amazon, hvilket betød, at vi
modtog en andel af udbyttet fra Smart Pop Books. Smart Pop tilbød
desuden at fordoble Amazons søsterselskabsrate, der normalt svinger
fra 6-8% alt efter salgsmængden, så OTW modtog 12% per bog.
Promovering blev afholdt fra 30. oktober til 31. december og indsamlede
et totalbeløb på 322,30 USD. 

Udvikling & Medlemskab afholdte også et OTW-event ved San Diego
Comic Con takket være OTW’s juridiske rådgiver, Heidi Tandy.

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGE RELATIONER

Vores Komitéer for Oversættelse, Kommunikation og Webredaktører
undergik ændringer i 2013. Den for nyligt omdøbte komité for
Webstrategi, Design & Udvikling fortsatte deres arbejde på
hjemmesiden, efter Drupal-opdateringen, der kom i december 2012,
hvor flere softwarefejl fra tidligere på året, blev rettet. De fokuserede
også på overvejelser inden for nyt design og fremtidige opgraderinger. I
januar implementerede de en ny produktlanceringsproces for
transformativeworks.org-domænet og dets underdomæner for
Valgkomitéen og Åbne Døre. De lavede også en ny jobside for Frivillige
& Rekruttering. 

I et forsøg på at holde organisationens bidragere opdateret om OTW’s
projekter i 2013, lagde Kommunikationskomitéen 257 indlæg ud på
OTW’s forskellige nyhedskanaler i løbet af 2013. Udover at have skrevet
172 af disse indlæg, assisterede de også andre komitéer i at udforme
meddelelser om vigtige resultater eller forespørgsler om offentlige
bidrag. Kommunikation organiserede også begivenheder for at fejre
milepæle såsom Fanlores 25.000 artikler og udformede beskeder til
andre specielle begivenheder såsom OTW’s 6-års jubilæum og
SysAdmin Day.

Mens den overordnede medieomtale om OTW forblev den samme som i
2012, var der en stigning i forespørgsler om radio- og videointerviews,
samt trykte interviews, om Amazons melding med hensyn til dets
kommercielle fanfiction-udgivelsesprojekt, Kindle Worlds. 

Kommunikation rekrutterede også et antal af grafiske kunstnere i 2013
for at gøre OTW’s forside mere indbydende rent visuelt og for at henlede
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opmærksomheden til deres meddelelser og begivenheder på tværs af
deres meddelelsessider, især på platforme som Tumblr, der er grafisk
orienteret. 

Oversættelseskomitéens arbejdsprocedure blev præget af ændringerne
af OTW’s hjemmeside, og de brugte 2013 på at genetablere sig selv
som komité. De fortsatte dog med at opfylde andre komitéers behov for
oversættelse, heriblandt Misbrug, Organisering af Tags og
Internationalisering & Udbredelse.

PERSONER OG PLANLÆGNING

Efter flere måneders arbejde af komitéen for Frivillige & Rekruttering, og
med hjælp fra Webstrategi, Design & Udvikling, begyndte OTW i april at
rekruttere nye frivillige og medarbejdere. VolComs arbejde indebar et
fokus på dokumentation af alle roller inden for organisationen, en
igangværende og revideret rekrutteringsprocedure og
træningsvejledninger. Som en del af disse bestræbelser har VolCom
skabt interaktive vejledninger til organisationsomfattende værktøjer, der
bliver brugt af staben og de frivillige. 

Selvom størstedelen af jobopslagene kun var åbne i en uge under denne
procedure, modtog de fleste komitéer alligevel talrige ansøgere til de
ledige positioner. Dette var især tilfældet for Organisering af Tags, som
havde så mange svar på deres rekrutteringsforespørgsel, at de
gentagende gange var nødt til at stoppe rekrutteringen blot få dage efter
at have åbnet op for dem. Den følgende graf demonstrerer svingningen i
antallet af frivillige inden for tag-organisering. 
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Frivillige i Organisering af Tags 2013

Arbejdsgruppen for Strategisk Planlægning, som var ansvarlig for at
analysere organisationens status quo, havde undersøgt størstedelen af
OTW’s stab og frivillige, da året sluttede. Fire rapporter blev sendt til
Bestyrelsen til revision og efterfølgende offentliggjort indbyrdes for til slut
at blive publiceret offentligt, med flere i kikkerten til at blive publiceret i
starten af 2014. Arbejdsgruppen regnede med at fuldende rapporter for
de individuelle komitéer og arbejdsgrupper inden 2014 og dermed
begynde at arbejde på en rådgivende rapport for hele organisationen. 

I maj offentliggjorde bestyrelsesmedlem Maia Bobrowicz, at hun ville
træde tilbage. Bestyrelsen holdt en åben chat for formænd, stab og
frivillige d. 13.-14. juli og godkendte fase 1 i en forespørgsel fra
Systemer om at udvide vores teknologiske infrastruktur. Bestyrelsen
satte dernæst 19. august - 19. september af til dette års omfattende
projekt, som indebar arbejde på intern dokumentation vedrørende
ledelsesaktivitet. I oktober annoncerede Bestyrelsen deres planer om at
afholde deres første personlige møde fra den 31. oktober - 4. november i
Berkeley, Californien. Dette foregik, mens de også afholdte et
OTW-meetup d. 3. november. 

Organisationen annoncerede, at der ikke ville bliver afholdt et 2013-valg
på grund af manglen på egnede kandidater til at udfylde de tomme
pladser. I december blev formanden for Strategisk Planlægning, Anna
Genoese, indsat i Bestyrelsen, mens Ira Gladkova og Kristen Murphy
begge endte deres 3-års periode.
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TIDSLINJE

Januar

● Bestyrelsen bød de nye medlemmer, Maia Bobrowicz og Cat
Meier, velkommen og sagde farvel til de afgående medlemmer,
Julia Beck, Francesca Coppa, Naomi Novik og Jenny
Scott-Thompson.

● Tilgængelighed, Design og Teknologi havde success med at
implementere version 0.9.5 af AO3.

● Webmastere implementerede en ny Release Management-proces
for transformativeworks.org-domænet og underdomænerne til
Valgkomitéen og Åbne Døre. Dette inkluderede et nyt
arbejdsudvalg for Frivillige & Rekruttering, samt adskillige
udbedringer af eksisterende softwarefejl.

Februar

● OTW's Bestyrelse stemte for at tillade fandom nonfiktion (meta) at
være hostet på AO3.

● Arbejdsgruppen for Retningslinjer for Indhold begyndte at arbejde
på ændringer til Brugsbetingelserne og FAQ'er som følge af
bestyrelsens beslutning.

● Tagorganisatorer havde travlt med at omdøbe fandomtitler, efter
kendeordsfunktionen blev udbedret i den seneste
AO3-implementering.

● Kommunikationskomitéen indsatte en Wiki-kontakt og begyndte at
publicere på Google+.

● Juridiske Rådgivere indleverede et amicus-notat til den
amerikanske, føderale appeldomstol i sagen Fox mod DISH
Networks.

● Strategisk Planlægnings rapport om Tagorganisatorerne (det første
hold, der blev undersøgt) blev tilgængelig for offentligheden.

● Frivillige & Rekruttering udviklede interaktive vejledninger til alle
organisationens redskaber, som kan bruges som en del af
træningen af nye medarbejdere.
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Marts

● Tilgængelighed, Design & Teknologi udgav en opdateret version af
AO3's Køreplan.

● Retningslinjer for Indhold var vært for en 14 dage lang
feedback-periode om fandom nonfiktion-forslaget.

● Misbrug fik den første sag, hvor de havde brug for Oversættelse til
at hjælpe med et spørgsmål om plagiering. Misbrug samlede også
en intern rapport, der anførte sager efter fandom og type af klage.

● Rebooten af Symposium-bloggen – der nu hedder Fanhackers –
blev lanceret d. 1. marts med hjælp fra Systemer, Webmasterne og
Juridisk.

● Tidsskrift udgav TWC nr. 12, et gæsteredigeret nummer om Boys'
Love.

● Inspektionsarbejdsgruppen samlede og udgav sammen med
Kommunikation OTW's 2012 Fælleskabsundersøgelse.

● Webmasterne mødtes med Kommunikation og Udvikling &
Medlemskab for at vurdere indholdet på OTW's hjemmeside og
opdatere det.

● Frivillige & Rekruttering konverterede fanvideogruppen til
Fanvideo- & Multimediekomitéen.

April

● Udvikling & Medlemskab modtog over 2.000 individuelle
donationer, i alt 53.243,99 USD, under medlemskabskampagnen
d. 3.-9. april. OTW modtog også en donation på i alt 16.729 USD
fra ao3auction.tumblr.com, en uafhængigt organiseret fanauktion.

● Frivillige & Rekruttering genåbnede rekruttering og arbejdede
sammen med formænd og ledere for at åbne flere stillinger og få
medarbejdere til flere projekter.

● Tagorganisatorerne fik så overvældende respons på rekruttering,
at de var nødt til at holde pause for at træne de 53 nye
tagorganisatorer, der blev indsat i april.

● Tilgængelighed, Design & Teknologis AO3-implementering i
starten af april inkluderede en større revidering af sidehoved og
nye designs til e-mails.
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● Tilgængelighed, Design & Teknologi og Wikis fælles projekt, April
Showers, sluttede efter 30 dages aktiviteter på Fanlores Twitter og
gennem April Showers-hastagget på Tumblr.

● Systemkomitéen arbejdede på at lukke huller i deres
dokumentation og undersøgte bedre måder at formalisere deres
træningsprocedurer og holde styr på komitéens projekter.

● Strategisk Planlægning udgav deres rapport om Frivillige &
Rekruttering.

Maj

● Åbne Døre meddelte, at 852 Prospect, et arkiv for fanværker i
Sentinel-fandommen, var blevet succesfuldt importeret til AO3.

● OTW registrerede IRC-kanalen #otw-dev på Freenode.

● Support afholdt en Åben Support Chat d. 4.-5. maj.

● OTW Bestyrelsen annoncerede Maia Bobrowicz' fratrædelse.

Juni

● AO3 blev rost som en af magasinet TIMEs valg til de 50 Bedste
Websites i 2013.

● Tidsskriftkomitéen udgav det gæsteredigerede nr. 13 af TWC om
tegneserier. TWC har udgivet tre numre i stedet for de pålagte to,
og dette var bonusnummeret.

● Kommunikation håndterede flere medieforespørgsler fra hele
verden, der ønskede en kommentar vedrørende Amazons
annoncering om, at de ville lancere en betalingsversion af
fanfiction gennem deres selvudgivelsesplatform.

● Medarbejdere fra Juridisk var blandt dem, der svarede på
presseforespørgsler om konsekvenserne af Amazons Kindle
Worlds-program, og komitéen skrev et populært indlæg om emnet
til fans.
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Juli

● Kommunikation arbejdede sammen med Juridisk og Wiki om at
fejre Fanlores artikel nr. 25.000 med en triviakonkurrence.

● Juridisk var med til at underskrive et sagsresumé for en genhøring
af sagen Hart mod EA og hjalp et medlem af OTW med at
modanmelde en DMCA-fjernelse af hendes podfic.

● Internationalisering & Udbredelse udgav AO3’s
Diversitetserklæring.

● Bestyrelsen, Økonomi, Kommunikation og Webmasterne
færdiggjorde deres arbejde med Årsrapporten 2012.

● Strategisk Planlægnings rapport om Åbne Døre blev offentliggjort.

● Tilgængelighed, Design & Teknologi oprettede en underkomité til
Kvalitetskontrol og Test (QA&T).

● Tilgængelighed, Design & Teknologi lavede to mindre
implementeringer i juni til Version 0.9.7.

● Tagorganisatorerne publicerede flere mere avancerede
vejledninger til både nye og erfarne organisatorer og lavede nye
regler for oversættelse af fandomtags.

● Misbrug rapporterede en stigning i brug af AO3 som en blog eller
tumblr til meddelelser.

● Medarbejder i Juridisk, Heidi, planlagde og var vært for The
Meet-up of Our Own under San Diego Comic-Con i samarbejde
med Udvikling & Medlemskab og indsamlede 365 USD i
donationer.

August

● Åbne Døre begyndte at udvikle planer for tre nye importeringer af
arkiver til AO3, mens de også muliggjorde to fanzine-donationer til
Fan Culture Preservation-projektet.

● Systemkomitéen delte OTW's mailserver i separate indgående og
udgående mailservere og opdaterede deres supportsystem.

● Tidskriftskomitéens redaktører arbejdede sammen med
Kommunikationsmedarbejder Jintian om et spotlight-indlæg, der
diskuterede deres produktionsproces.
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● Bestyrelsen afholdt en åbent hus-chat for formænd, medarbejdere
og frivillige d. 13.-14. juli og godkendte første fase af et forslag fra
Systemer om at udvide vores teknologiske infrastruktur.

● Kommunikation fejrede følger nr. 1000 på OTW's tumblr med
værker fra de nye frivillige grafikere.

September

● Tidsskriftkomitéen udgav TWC nr. 14, hvilket markerede deres
femårs jubilæum.

● Kategoriændring kom med et forslag, der ændrede den måde,
hvorpå fandoms bliver organiseret på siden, og bad om feedback
fra brugere.

● AO3 passerede 200,000 registrerede brugere.

● Misbrug rapporterede, at antallet af anmodninger i 2013 var
tredoblet i sammenligning med antallet i 2012.

● Tilgængelighed, Design & Teknologi implementerede succesfuldt
Version 0.9.9 af AO3.

● Bestyrelsen afsatte d. 19. august til d. 19. september til at arbejde
på intern dokumentation.

● AO3 Dokumentation begyndte at arbejde sammen med
Tilgængelighed, Design & Teknologi om at opdatere FAQ'er, da ny
kode rammer AO3.

● Internationalisering og Udbredelse arbejdede sammen med
Kommunikation om at producere et spotlight-indlæg.

Oktober

● Udvikling & Medlemskabs anden medlemskabskampagne i år
foregik fra d. 1.-7. oktober og indsamlede mere end 44.000 USD.

● Tidsskriftkomitéens redaktører indsendte den ombrudte korrektur
af deres redigerede bind, The Fan Fiction Studies Reader, til
University of Iowa Press til udgivelse i starten af 2014. Honorarer
går til OTW, som finansierede genoptrykningen.
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● Åbne Døre blev færdig med at importere The Good Omens Library
og afholdte to åbent hus-chats med GSSU (German Speaking
Slashers United) som forberedelse til at importere deres værker til
AO3.

● Tilgængelighed, Design & Teknologi implementerede Version
0.9.10 af AO3.

● Ingen kandidater stillede op til pladserne i Bestyrelsen 2014, så
der blev ikke afholdt valg.

● Bestyrelsen afholdt deres første bestyrelsesmøde ansigt til ansigt
fra 31. oktober til 4. november i Berkeley, Californien og var vært
for et OTW-meetup d. 3. november.

● Webmasterne implementerede en oktober-version, som rettede
forskellige systemfejl, inklusive fejl, der skabte problemer med
OTW's kontaktformularer.

November

● Juridisk indleverede formelle kommentarer til U.S. National
Telecommunications and Information Administration (NTIA) og
U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

● Tidsskriftskomitéen ansøgte og blev registreret på Modern
Language Association (MLA)'s bibliografi over tidsskrifter.

● Åbne Døre afholdt to offentlige chats og gav informationer om den
planlagte importering af StargateFan til AO3.

● Tilgængelighed, Design & Teknologi implementerede Version
0.9.11 af AO3 og begyndte at bekæmpe problemer med ydeevnen.

● Organisering af Tags var begrænset til hverdage for at begrænse
belastningen af AO3's servere på søndage med megen trafik.

● Frivillige & Rekruttering forvaltede en "Stadig villig til at
hjælpe"-rundspørgelse for at finde ud af, hvilke medarbejdere der
planlagde at fortsætte med at hjælpe i 2014.
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December

● Anna Genoese blev indsat i Bestyrelsen, og Ira Gladkova og
Kristen Murphy afsluttede deres tre år lange periode.

● Udvikling & Medlemskab rapporterede om vores
fundraisingkampagne med Smart Pop Books, som endte d. 31.
december. Dette resulterede i, at OTW-tilhængere købte 157 trykte
bøger og 47 e-bøger gennem det tilknyttede link og skaffede i alt
322,30 USD til OTW.

● Strategisk Planlægning udgav en rapport om
Inspektionsarbejdsgruppen.

● Tilgængelighed, Design & Teknologi implementerede Version
0.9.12 på det officielle AO3 og endte 2013 med 300 afsluttede
fejlrapporteringer.

● Support havde den næsttravleste måned til dato i december 2013
med 556 unikke anmodninger modtaget.

● Juridisk indleverde et amicus-notat i den amerikanske sag Lenz
mod Universal.

● Juridisk medarbejder, Rebecca Tushnet, vidnede foran to
amerikanske statsagenturer på vegne af OTW.

● Frivillige & Rekruttering påbegyndte afslutningen af projektet
Inspektionsarbejdsgruppen.

● I slutningen af 2013 var der i alt 977.681 tags på AO3, deraf
226.394 kanoniske tags, og Tagorganisatorerne lavede 852.422
ændringer på tags i løbet af året!
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FORTSÆTTER MED AT TJENE FANS: Trin på vejen i 2014

1. Bestyrelsen vendte tilbage til deres mål for 2013 og begyndte at
diskutere, hvor de gerne ville se OTW bevæge sig hen i det næste
år. Målene for 2014 reflekterer disse samtaler, samt feedback fra
medlemmer og deltagere i diverse OTW-projekter.

2. Fortsætte implementering af non-profit og open source best
practice for at støtte rekruttering af nye frivillige medarbejdere og
ledelse af nuværende personale;

3. Støtte udvidelse af (1) OTW-medlemskaber, (2)
AO3-brugermedlemskaber og (3) bidrag til Fanlore;

4. Udvide tilgængelige ressourcer og opmærksomhed omkring Åbne
Døres projekt om at bevare fanværksarkiver i fare;

5. Forøge og udvide fundraisingprogrammet til at inkludere flere
Meet-Ups of Our Own, udbredelse til fankonventioner, en
OTW-merchandisebutik og voksende OTW-medlemskaber blandt
AO3-brugere;

6. Udgive to nye numre af det akademiske tidsskrift TWC;

7. Fortsætte med at arbejde på DMCA-fritagelser og gennem
Juridiskkomitéens arbejde at fortsætte med at sprede viden
omkring problemer, som skabere af fanværker af alle slags står
over for;

8. Styrke forhold til allierede organisationer og fandomvenlige
individer i det akademiske samfund, underholdnings- og
medieverdenen, non-profit- og open source-miljøet og i juridiske
grupper.
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OTW

REGNSKAB

Organisationen for Transformative Værker
For året, der endte d. 31. december 2013.

STATUSOPGØRELSE

Januar - December 2013
Alle beløb er i USD.

Samlet

Pr. 31. dec. 2013  
Pr. 31. dec. 2012
(Foregående år) Børs % Børs

AKTIVER
Omsætningsaktiver

Bankkonti

Kontrol 141.842,73 49.889,22
91.953,51

USD 184

Paypal 21.842,79 26.876,49
-5.033,70

USD -18

Bankkonti i alt USD            163.685,52  USD                 76.765,71
86.919,81

USD 113
Tilgodehavende

Tilgodehavende 0,00 0,00
Tilgodehavende i alt USD                      0,00  USD                          0,00
Andre omsætningsaktiver

Andre omsætningsaktiver 300,00 300,00 USD 300
Andre omsætningsaktiver i

alt USD                  300,00  USD                          0,00 300,00 USD 300

Omsætningsaktiver i alt USD           163.985,52  USD                 76.765,71
87.219,81

USD 213
Anlægsaktiver

Maskineri & materiale 74.973,71 49.468,51
25.505,20

USD 51
Afskrivninger 3.791,68 3.791,68 0,00 USD 0

Maskineri & materiale i alt USD             78.765,39  USD                53.260,19
25.505,20

USD 48

Anlægsaktiver i alt USD             78.765,39  USD                 53.260,19
25.505,20

USD 48
Andre aktiver

Andre langsigtet aktiver 10.113,75 10.073,36 40,39 USD 0,4
Andre aktiver i alt USD             10.113,75  USD                 10.073,36 40,39 USD 0,4

AKTIVER I ALT USD           252.864,66  USD               140.099,26
112.765,40

USD 80
PASSIVER OG EGENKAPITAL

Passiver
Passiver i alt
Egenkapital

Åbningsbalance for
egenkapital 0,00

Overført overskud 140.099,26 89.677,36
50.421,19

USD 56

Nettoindtægt 112.765,40 50.421,90
62.343,50

USD 123

Egenkapital i alt $                252.864,66  $                    140.099,26
112.765,40

USD 80
PASSIVER OG EGENKAPITAL I
ALT $                252.864,66  $                    140.099,26

112.765,40
USD 80
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RESULTATOPGØRELSE

Januar - december 2013
Alle beløb er i USD.

Jan. - dec. 2013  Jan. - dec. 2012 (FÅ)
Indtægt

Rabatter uddelt 70,00
Almennyttig indtægt 167.323,84 92.271,54

Indtægt i alt
USD

167.323,84  
USD

92.341,54
Udgifter

Bankgebyrer 505,00 130,00
Kontingent & Abonnementer 320,00
Indsamling 11.011,30 7.859,22
Forsikring 2.000,00 2.000,00
Fan Fiction Studies Reader

(Lærebog i fanfictionstudier) 814,72 3.197,40
Embedsudgifter 27,79
Embede/generelle

administrative
Udgifter 3.015,04 4.648,04
Projektledelse 2.200,59 1.721,82
Systemudgifter 27.797,49 22.023,95
Skatter & tilladelser 25,00 25,00
Rejse 6.861,90
Rejsemåltider 340,00

Udgifter i alt
USD

54.598,83  
USD

41.925,43
Nettoresultat af drift USD                112.725,01  USD                  50.416,11
Andre indtægter

Renteindtægter 40,39 5,79

Andre indtægter i alt
USD

40,39  
USD
5,79

Andre nettoindkomster
USD

40,39  
USD
5,79

Nettoindtægt USD                112.765,40  
USD

50.421,90
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FUNKTIONELLE UDGIFTER

Januar - december 2013
Alle beløb er i USD.

Regnskab
sføring

Admin AD&T Ledelse Fanlore Indsamlin
g

Udgifter

Udgifter
Bankgebyrer 480,00
Fundraising 11.011,30
Forsikring 2..000,00
Fan Fiction

Studies Reader
(Lærebog i
fanfictionstudier)

814,72

Embedsudgifter 27,79
Embede/generelle

administrative
Udgifter

560,36 2.454,68

Projektledelse 41,99 504,70 328,00
Systemudgifter
Skatter &

tilladelser
25,00

Rejse 6.861,90
Rejsemåltider 340,00

Udgifter i alt USD
1.040,36

USD
4.479,68

USD
41,99

USD
7.229,69

USD
504,70

USD
11.011,30

USD
1.142,72

Åbne
Døre

Strategisk
Planlægning

Support Systemer Oversæt
telses

Webmast
ers

TOTAL

Udgifter
Bankgebyrer 25,00 505,00
Indsamling 11.011,30
Forsikring 2.000,00
Fan Fiction

Studies Reader
(Lærebog i
fanfictionstudier)

814,72

Embedsudgifter 27,79
Embede/generelle

administrative
Udgifter

3.015,04

Projektledelse 19,90 288,00 165,00 25,00 828,00 2.200,59
Systemudgifter 27.797,49 27.797,49
Skatter &

tilladelser
25,00

Rejse 6.861,90
Rejsemåltider 340,00

Udgifter i alt USD
19,90

USD
288,00

USD
165,00

USD
27.822,49

USD
25,00

USD
828,00

54.598,83
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NOTER TIL REGNSKABSOPGØRELSEN

31. december, 2013

Organisation og opsummering af vigtige regnskabspolitikker

Organisationen: OTW er en 501(c)3 non-profit organisation, som er
indregistreret som aktieselskab i Delaware. OTW blev dannet af fans for
at tjene fans’ interesser. Dette skulle ske ved at skabe adgang til
fankulturen og fanværkernes historie, samt bevare den i dens utallige
former. OTW er en samarbejdsindsats sat i gang og styret af fans for
fans.

Baggrund for præsentationen: De følgende regnskabsopgørelser er
fremstillet ved brug af en modificeret regnskabsmetode.

Præsentation af regnskabsopgørelsen: Informationen, der er givet
vedrørende økonomiske stillinger og aktiviteter, er inddelt i de relevante
klasser af nettoaktiver: ubegrænsede nettoaktiver, midlertidigt
begrænsede nettoaktiver og permanent begrænsede nettoaktiver. I
øjeblikket er alle aktiver klassificeret som ubegrænsede. Desuden er
udgifter klassificeret som programservice-udgifter og støtteudgifter.

Penge og likvider: OTW opretholder kassebeholdningen inden for det
føderale forsikringsselskabs grænser. Organisationen har ingen likvider.

Brug af estimater: Udarbejdelsen af regnskabsopgørelser i
overensstemmelse med almindeligt accepterede regnskabskoncepter
kræver, at ledelsen foretager estimater og forudsætninger, der påvirker
de rapporterede aktiver og passiver samt oplysninger om de betingede
aktiver og passiver på datoen for regnskabsopgørelserne og de
rapporterede mængder af indtægter og udgifter i løbet af
regnskabsperioden. De egentlige tal kan afvige fra estimaterne.

Bidrag: OTW anerkender alle ubetingede bidrag som indtægter i den
periode, de er modtaget. Modtagede bidrag er registreret som
ubegrænset, midlertidigt begrænset eller permanent begrænset støtte,
afhængig af eventuelle eksisterende og/eller typer af
donorbegrænsninger. Alle bidrag vil anses for at være til rådighed for
ubegrænset forbrug, medmindre specifikke begrænsninger er givet af
donoren.

Frivilligt arbejde: OTW tildeler ikke værdi til frivillige aktiviteter i
aktivitetsopgørelsen.

Membership Dues: Medlemskabsgebyrer er set som en indtægt på
basis af medlemskabsperioden, som er dækket af
medlemskabsgebyrerne.
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Funktionel tildeling af udgifter: Udgifterne for at støtte de forskellige
programmer og andre aktiviteter i organisationen er blevet opsummeret
på en funktionel basis i aktivitetsopgørelsen. Derfor kan visse udgifter
være blevet fordelt mellem programmerne og har dermed gavnet
understøttende tjenester. 

Indkomstskatter: OTW er en 501(c)3-organisation fritaget fra føderal-
og statskoncessionsskatter under bestemmelserne i §501(c)3 af Internal
Revenue Code og §1902(b)(6), afsnit 30 af Delaware
beskatningskodeks. Derfor er ingen hensættelser for indkomstskatter
blevet givet i disse regnskabsopgørelser. 

Koncentration af kreditrisiko: OTW opretholder sin kasseopgørelse
hos én bank. Regnskaber hos denne bank er forsikret hos Federal
Deposit Forsikring Corporation (FDIC) for op imod 250,000 USD.
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OM OTW / MISSION, VISION, VÆRDIER

VORES MISSION

OTW er en nonprofitorganisation etableret af fans for at hjælpe fans ved
at give dem adgang til og bevare fanværkers historie og fankultur i dens
utallige former. Vi tror på, at fanværker er transformative, og at
transformative værker er legitime.

OTW repræsenterer praksissen af transformative fanværker, der
historisk slog rod i en primært kvindelig kultur. OTW vil bevare denne
historie ved at forfølge vores mission, samtidig med at vi opmuntrer
udtryk af kulturel identitet i fandoms, der er nye og som svømmer imod
strømmen.

VORES VISION

Vi forestiller os en fremtid, hvor alle fanskabte værker er anerkendt som
lovlige og transformative og er accepteret som legitim kreativ aktivitet. Vi
er proaktive og innovative, når det kommer til at beskytte og forsvare
vores arbejde fra kommerciel udnyttelse og juridiske indsigelser. Vi
bevarer vores fanbaserede økonomi, værdier og muligheden for at
udtrykke sig kreativt ved at beskytte og pleje vores medfans, vores
arbejde, vores kommentarer, vores historie og vores identitet, samtidig
med at vi giver adgang til størst mulig fanaktivitet for alle fans.

VORES VÆRDIER

● Vi værdsætter transformative fanværker og de innovative
fællesskaber, de opstår fra, inklusiv medier, fiktion med virkelige
personer, anime, tegneserier, musik og fanvideoer.

● Vi værdsætter vores identitet som et hovedsageligt kvindeligt
fællesskab med en rig historie af kreativitet og kommentarer.

● Vi værdsætter vores infrastruktur, der er bygget på frivillige
arbejdere og den fanskabte gaveøkonomi, der anerkender og
fejrer værdi i utallige og mangfoldige aktiviteter.

● Vi værdsætter muligheden for at gøre fanaktiviteter så let
tilgængelige som muligt for alle, der ønsker at deltage i dem.

● Vi værdsætter grænseløs mangfoldighed i uendelige
kombinationer. Vi værdsætter alle fans, som er engagerede i
transformative værker: fans af enhver farve, køn, kultur, seksuel
identitet eller evne. Vi værdsætter uhindret inspiration fra hinanden
og udveksling af fan-idéer og -kulturer, samtidig med at vi
bestræber os for at undgå ensartethed og centralisering af
fandom.
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OM OTW / HVEM ER VI?

OTW er ledet af fans for fans. Medlemmerne af OTW’s Bestyrelse er alle
aktive i fandom, og ligeså er de mere end 100 andre, der sidder i vores
komitéer.

BESTYRELSEN

Cat Meier (Formand) Cat Meier studerede Internationale Relationer på
American University og har efterfølgende arbejdet inden for flere
fuldstændig urelaterede områder såsom økonomiforvaltning, marketing
og opsøgende politisk arbejde. Hun er i øjeblikket medformand for
OTW’s Økonomikomité, som hun har været en del af, siden den blev
oprettet. Som en stor fan af science fiction og fantasy-genren hele sit liv
har hun været medlem af online fandom siden 1999 som læser,
anbefaler, beta-læser og meta-forfatter i fandoms omkring alt fra
historiske film til superheltetegneserier. Fra 2005-2011 arbejdede hun
desuden som udgiver af det populære fan-nyhedsbrev Metafandom. 

Anna Genoese (Sekretær) Anna Genoese er en fan for livet og
professionel redaktør/forfatter, der i øjeblikket arbejder fuld tid for en
international nonprofitorganisation, som fokuserer på unges udvikling.
Mens hun arbejdede som professionel redaktør, udgav Anna flere
fanværk-forfatteres originale værker. Under et pseudonym har Anna
skrevet flere fanværker og lavet podfics i en række forskellige fandoms,
der kan findes på AO3. Anna har arbejdet sammen med OTW’s
Strategisk Planlægning-komité fra januar 2012 til december 2013 og var
formand for komitéen fra august 2012 til december 2013. Anna er også
frivillig tagorganisator.

Nikisha Sanders (Kasserer) Nikisha Sanders har en universitetsgrad i
sociologi og antropologi fra Earlham College, hvor hun skrev sin
afsluttende eksamen om kønsrepræsentation blandt homoseksuelle
kvinder. Hun har arbejdet som aktivist for AIDS-bevidsthed og
-oplysning, lobbyet for LGBT-rettigheder på lokal- og statsniveau som
ansat hos the Fairness Campaign og var medlem af bestyrelsen for
Kentuckys forbund for Jobs with Justice. Hun medbringer erfaring med
nonprofit administration og regnskabsføring til Bestyrelsen og har
personlig interesse i at inkludere fanfællesskaber af farve. Hun er
forholdsvis ny til online fandom, da hun først begyndte at deltage i år
2000 som ivrig læser af Buffy - Vampyrernes Skræk-fanfiction, og har
skrevet i en række tv- og film-fandoms, inklusive NCIS, Criminal Minds
og Harry Potter siden 2006.

Eylul Dogruel (Valgembedsmand) Eylul Dogruel er kunstner og i gang
med en kandidatgrad i kunst på Marmara University, Istanbul. Hun har
en eklektisk baggrund, en sammenblanding af datalogi og kunst. Hendes

27



Annual Report 2013

viden og interesser dækker en række emner inklusive digitale medier,
sci-fi, kundesupport, webteknologi og brugervenlighed. Eylul er en fan
for livet og har været igennem flere forskellige medie- og
gaming-fandoms. Hun læser fanfiction, værdsætter fanart, er
MMO-rollespiller og af og til meta-forfatter. De fandoms, hun er en del af
i øjeblikket, er blandt andet Warcraft, Doctor Who og The Longest
Journey/Dreamfall.

Franzeska Dickson Franzeska Dickson laver administrativt arbejde i
finans. Hun har altid været en nørd og blev introduceret til fanfiction af
alt.tv.x-files som kun 13 år gammel og har været interesseret i
fanværkers fandom lige siden, først som læser, så som forfatter og beta
og nu som vidder. Hendes yndlingsbegivenheder og -arrangementer er
af pan-fandom slagsen, inklusive hendes egen sjældne asiatiske
fandom-udveksling. Hun har før i tiden arbejdet for Retningslinier-,
Misbrug-, Webstrategi- og Organisering af Tags-komitéen samt udfyldt
en række forskellige frivilligstillinger inden for OTW.

Andrea Horbinski Andrea Horbinski er Ph.D-studerende i moderne
japansk historie med sidefag i digitale medier på University of California,
Berkeley. Ud over at være medlem af OTW's Bestyrelse er hun også en
del af rådgivningskomitéen hos Ada Initiative, som er dedikeret til at få
kvindedeltagelse i fri teknologi og kultur til at vokse. Hun var tidligere en
Fulbright Fellow i Japan, hvor hun studerede hypernationalisme i Kyoto,
og var det stiftende medlem af OTW’s Internationalisering &
Udbredelseskomité i 2010. Hun blev en del af online-fandom i 1999,
efter at hendes middle school afgangstale handlede om hendes
kærlighed for Star Wars, og blev hurtigt involveret i anime- og
manga-fandom som AMV-redaktør og efterfølgende som fanoversætter.
Hun har diskuteret fandom, anime, manga og japansk historie og folklore
ved konventioner og konferencer inklusive Otakon, Sirens, WisCon,
AnimeExpo og Popular Culture Association, og hendes artikler og
anmeldelser er blevet publiceret i The WisCon Chronicles vol. 6,
Mechademia og Transformative Værker og Kulturer.
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EMERITA BESTYRELSESMEDLEMMER

For mere information om vores tidligere Bestyrelsesmedlemmer, se
venligst: http://transformativeworks.org/about/emeritus

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)

KOMITÉER

Bevilling
Fanvideo & Multimedie
Frivillige & Rekruttering
Internationalisering & Udbredelse
Juridiske Rådgivning
Kommunikation
Misbrug
Organisering af Tags
Oversættelse
Strategisk Planlægning
Support
Systemer
Tilgængelighed, Design og Teknologi
TWC
Udvikling & Medlemskab
Webstrategi, Design & Udvikling
Wiki
Økonomi
Åbne Døre
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ARBEJDSGRUPPER

AO3 Dokumentation
Retningslinier for Indhold
Valgkomitéen
Ændring af Kategori
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