
  

FSFE, Fellowship of FSFE og
arbejdet for fri software



  

FSFE Fellowship Meetings

● Her i huset møder 3. torsdag hver måned – 
næste gang 17. oktober 19-21

● Arbejder for at fremme fri software I Danmark
● Vil også fungere som uformelt ERFA-netværk 

for folk, der arbejder med fri software/open 
source til daglig

● Mødes og taler om, hvor skoen trykker



  

FSFE

● FSFE eller Free Software Foundation Europe 
er europæisk organisation for fri software

● NGO med lille kontor i Berlin
● Arbejder for fremme af fri software gennem 

lobbyisme, juridisk rådgivning, kampagner
● “Lukket” forening med 30 faste medlemmer



  

Fellowship of FSFE

● Er den “aktivistiske” side af FSFE
● Består af “Fellowship Groups”, der handler på 

eget initiativ uden central koordination
● Kan få støtte fra FSFE
● Men deres aktioner mv er ikke “officielle” 

FSFE-aktioner
● Man kan blive “betalende” fellow og få blog, 

email-alias osv.



  

Fellowship-grupper

● Findes adskillige i hele Europa
● Arrangerer møder typisk hver måned
● Står bag meget af FSFEs vigtigste aktivitet
● Jeg var denne weekend i Berlin til det første 

møde for koordinatorer af Fellowship-grupper



  



  



  



  

FSFE vs. Fellowship

● FSFE er den officielle NGO med folk, der kan gå i slips og tale 
med folk i Bruxelles

● Kan kun beskæftige sig snævert med fri software og åbne 
standarder jfr vedtægter

● Fellowship er græsrodsgrupper, der kan gøre hvad de vil – 
f.eks. protestere mod NSAs overvågning

● I praksis er græsrødderne kernen i FSFEs aktiviteter
● Men NGO'en står ikke officielt bag og kan ikke drages til ansvar



  

Eksempel

● Document Freedom Day 2011



  

Mere ...

● Free you Android
● Theydontwantyou.to
● drm.info
● Osv.



  

Møder her i huset

● 5-12 deltagere
● Mange forskellige mennesker
● Altid ét foredrag med diskussion bagefter
● Altid lidt arbejde – p.t. med ny hjemmeside for 

opensource.dk (!)
● Max 2 timer
● Kommer du den 17.?
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