Föreningen Grävande Journalister
Protokoll för styrelsemöte i Uppsala
2016-12-07
Deltagare i Uppsala: Sara Reccabarren, Bosse Vikingson, Fouad Youcefi,
Terje Carlsson, Jessica Ziegerer
På telefon: Åsa Larsson under punkterna 6-10, Matthias Ståhle under
punkterna 10-17, Kerstin Weigl under punkterna 11-14.
1. Mötet förklaras öppnat.
2. Terje Carlsson väljs till mötesordförande.
3. Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
4. Sara Recabarren och Bosse Vikingson väljs till justerare.
5. Dagordningen godkännes.
6. Styrelsen går igenom protokollet från förra mötet.
7. Medlemsutskottet.
Jessica Ziegerer berättar hur arbetet med att locka fler medlemmar fortskrider.
Från den brainstorming som genomfördes på mötet i Göteborg har fem
punkter valts ut att gå vidare med i första hand. Att genomföra en
värvningskampanj ute på redaktionerna, ta fram en affisch som marknadsför
föreningen, presentera medlemmar i sociala medier och att medlemmarna ska
lockas till hemsidan genom tips i mejl. Medlemutskottet funderar vidare på hur
en presentationsfilm ska kunna produceras till sociala medier.
Utifrån förslagen beslutar styrelsen att Terje Carlsson ska åka på
redaktionskampanj under januari och februari för att värva medlemmar och
informera om Gräv17. Jessica Ziegerer utformar en affisch som kan tas med.
Åsa och Jessica får styrelsens förtroende att genomföra ovan nämnda förslag.
Terje får förtroende att utforma besöket för varje redaktion.
8. Kursutskottet.
Åsa Larsson informerar om nästa kurs, Viralgranskaren, som ska hållas i
Malmö den 3 februari.

9. Gräv17
Styrelsen får en rundvandring i kongresshallen i Uppsala där Gräv17 ska
hållas. Fouad Youcefi berättar om ekonomin för Gräv2017, sponsoravtal och
hur programmet, Late night show och Guldspadegalan växer fram.
Styrelsen konstaterar att det är väl valda lokaler och att ett intressant
föreläsningsprogram håller på att ta form. Ordföranden påminner om
jämställdhetsmålet i programmet. Styrelsen uppmanar Fouad Youcefi att
rapportera förändringar för sponsringen fortlöpande.
10. Guldspaden.
Juryns ordförande Bertholof Brännström är med på telefon och ger en bild av
juryns arbete och hur de nya kategorierna påverkat hittills. 95 bidrag sändes
in vid första tillfället. Styrelsens ordförande poängterar att de nominerade ska
lyftas upp och få diplom under Gräv. Fouad Youcefi föreslår att det till nästa
möte tas fram en plan för hur de nominerade ska presenteras.
Styrelsen ger Fouad Youcefi ansvar för att i samarbete med Bertholof
Brännström och Mathias Ståhle ta fram ett förslag till nästa möte för hur de
nominerade ska presenteras.
11. Kansliet.
Kerstin Weigl informerar om kansliets arbete. Utvecklings- och lönesamtal har
genomförts med föreningens kanslist.
12. Ekonomi och nytt ekonomisystem.
Efter beslut på årsmötet ska styrelsen ”göra en utredning som publiceras till
medlemmarna av ekonomin, juridiken och revisionen av Grävseminarierna
och samma sak kring webbinvesteringarna”. Ett arbete har inletts av Bosse
Vikingson tillsammans med Terje Carlsson och föreningens medlem Johan
Wessman. Arbetsgruppen har konstaterat att föreningen och Grävseminariet
har växt i omfattning, vilket kräver större kontroll och insatser.
Arbetsgruppen ser just nu över rutinerna för bokföringen, samarbetet med
bokföringsbyrån och ansvaret för Grävseminariets ekonomi. Arbetsgruppen
överväger om föreningen bör ha en extern revisor och ett molnbaserat
redovisningssystem som inte påverkas av hur en eventuell extern firma sköter
bokföringen.
Styrelsen beslutar att kassör och ordförande i samarbete med Johan
Wessman inleder arbetet med att ha ett nytt molnbaserat redovisningssystem
klart till 1 januari 2018, att arbeta fram förslag enligt bakgrunden redovisat
ovan och att hålla styrelsen informerad om arbetet.
13. Scoop
Styrelsen informeras om att utgivningen av Scoop nr 4-2016 försenas pga av
att redaktören råkat ut för en olycka.

14. Scoop 2.0.
Utvecklingsarbetet för Scoop som har påbörjats. Offert finns för ett nytt format
och ett möte med Mattias Göransson är inbokat. Styrelsen beslutar att
arbetsgruppen som leds av Kerstin Weigl tar fram en tidplan till nästa
styrelsemöte.
15. Nysatsning 2017
Terje Carlsson redogör för de kontakter som är tagna inom ramen för
Nysatsning 2017.
16. Arij
Terje Carlsson berättar om sitt besök den arabiska grävkonferensen Arij i
Jordanien. Besöket gav bland annat nya kontakter samt inspiration till
föreläsare till Gräv2017.
17. Gräv18
Intresse för att arrangera Gräv18 finns. Terje Carlsson får i uppgift att sondera
terrängen hos de olika intressenterna.
18. Nästa möte
Onsdag 18 januari i Stockholm.
19. Övriga frågor.
Bosse Vikingson berättade om hur arbetet med grävfonden fortskrider.
Styrelsen beslutar att bjuda in grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg till
nästa styrelsemöte, för en dialog och diskussion om framtiden för grävfonden.
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