Protokoll för extra styrelsemöte på telefon
Föreningen Grävande Journalister
23 juni, 2016
Deltagare: Emanuel Sidea, Valeria Helander, Foaud Yousefi, Jan Axelsson, Bosse Vikingson,
Jessica Ziegerer, Kerstin Weigl samt Terje Carlsson (deltar ej i beslut pga jäv)
1. Styrelse godkänner dagordning.
2. Styrelsen väljer Bosse Vikingson till ordförande.
3. Styrelsen väljer Jessica Ziegerer till sekreterare.
4. Styrelsen väljer Valeria Helander och Jan Axelsson till justerare.
5. Förslag om nysatsning 2016.
Styrelsens arbetsutskott har föreslagit att Föreningen Grävande Journalister genomför en
nysatsning som ska förbättra föreningens medlemsarbete, marknadsföring, opinionsbildning
samt arbetet med sponsorer och samarbeten. Satsningen ska på sikt förbättra föreningens
ekonomi. Ärendet presenterades på styrelsemötet den 8 juni.
Satsningen innebär i korthet att nuvarande ordförande Terje Carlsson anlitas motsvarande
60 procent av en heltidstjänst under tiden den 1 september 2016 till den 30 juni 2017.
Ersättningen ska vara 30 000 kr/månad (exklusive moms).
Satsningen innebär också att föreningen avsätter medel för resor, representation,
kontorskostnader och övriga omkostnader under de tio månaderna. Total budget för
satsningen är 535 600 kronor. Se bilaga för förslaget.
Ordförande Terje Carlsson deltar varken i diskussionen eller i beslutet.
Foaud Yousefi förelår att styrelsen får i uppdrag att sätta upp konkreta mål för satsningen
under hösten. Styrelsen understryker att det är av stor vikt att ta fram mätbara mål för att
kunna utvärdera vad satsningen har gett.
Styrelsen beslutar enhälligt att genomföra Nysatsning 2017 samt att styrelsen ska sätta upp
mål för satsningen under tidig höst.

Stockholm
23 juni, 2016

……………………………………………………….
Jessica Ziegerer
Sekreterare

……………………………………………………….
Jan Axelsson
Justerare

………………………………………………………….
Valeria Helander
Justerare

Bilaga till protokoll.

Avtal Nysatsning 2017
Bakgrund
FGJ-styrelsen har beslutat att inför år 2017 göra en nysatsning för att förbättra föreningens
medlemsarbete, marknadsföring och opinionsbildning, samt arbetet med sponsorer och
samarbeten. Något som på sikt ska förbättra föreningens ekonomi. Arbetet kräver god
kännedom om föreningens tidigare arbete och potential inför framtiden samt möjligheten att
offentligt företräda föreningen.
Beslutet
Till detta uppdrag har FGJ-styrelsen tagit beslut om att anlita nuvarande ordförande Terje
Carlsson från 1 september 2016 till och med 30 juni 2017 motsvarande 60 procent av en
heltidstjänst. Arbetet är utöver hans ordinarie uppdrag som ordförande.
Uppdraget består i att:
• Utveckla och stärka föreningens sponsorarbete
Målsättningen är att öka föreningens sponsorintäkter. Styrelsen vill vårda nuvarande
sponsorer, plus att FGJ bör fördjupa och utveckla det framgångsrika sponsorarbete som inletts
under de senaste åren. Arbetet sker i nära samarbete med sponsorutskottet. En viktig del av
uppdraget blir att identifiera och träffa nya potentiella sponsorer.
• Utveckla och stärka föreningens samarbeten
Målsättningen är att hitta fler möjliga partners för samarbeten. Tidigare har föreningens olika
samarbeten med bland andra Svenska Institutet genererat betydande intäkter, och FGJ bör
hitta fler lämpliga samarbetspartners.
• Utveckla och stärka föreningens opinionsarbete
Målsättningen är att öka föreningens tyngd i den offentliga debatten vad gäller pressfrihet,
öppenhet och möjligheterna att bedriva undersökande journalistik. Med en arbetande
styrelseordförande ökar möjligheterna att aktivt bedriva opinion och tydligt ta ställning i
viktiga frågor för grävande journalister. Styrelsen vill också att FGJ:s roll som remissinstans
för regering och riksdag utvecklas.
• Utveckla och stärka föreningens marknadsföring
Målsättningen är att göra föreningen än mer känd och etablerad. Genom att synas i fler
offentliga sammanhang och förbättra kommunikationen, vill styrelsen knyta nya kontakter
och därmed bygga starkare relationer med medieföretag och journalistiskt inriktade
organisationer.
• Utveckla och stärka föreningens medlemsarbete
Målsättningen är att förbättra kommunikationen och servicen till medlemmarna. Styrelsen ser
en potential i att rekrytera nya medlemmar, samtidigt som nuvarande medlemmar erbjuds en
ännu bättre service än idag.

År 2016
Personalkostnad
Resekostnad
Representation
Kontorskostnader
Övriga omkostnader
Summa:

150000
30000
10000
19800
4800
214600

År 2017
Personalkostnad
Resekostnad
Representation
Kontorskostnader
Övriga omkostnader
Summa:
Total utgiftsbudget

225000
40000
20000
27000
9000
321000
535600

Avtalsvillkor
Ovannämnda arbetsuppgifter, fokusområden och inriktning kan komma att ändras under
avtalstidens gång, om styrelsen så beslutar. Under de inledande veckorna i september 2016
ska en nulägesrapport upprättas för att vid årsskiftet gör en avstämning och i slutet på juni
2017 utvärdera satsningen.
Avtalet sträcker sig mellan 1 september 2016 och 30 juni 2017.
Ersättningen betalas ut månadsvis, uppdelad på 10 månader á 30 000 kr (exklusive
moms).
Avtalet kan sägas upp av båda parter med två månaders uppsägningstid.

