Föreningen Grävande Journalister
Styrelsemöte i Göteborg
2017-09-29

Deltagare: Emanuel Sidea, Valeria Helander, Sara Recabarren, Bosse Vikingson, Jessica
Ziegerer, Terje Carlsson, Åsa Larsson (ersätter Kerstin Weigl)
Ej närvarande:  Mathias Ståhle, Kerstin Weigl, Fouad Youcefi.
1. Mötet öppnas.
2. Terje Carlsson väljs till mötesordförande.
3. Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
3. Emanuel Sidea och Valeria Helander väljs till justerare.
4. Genomgång av tidigare protokoll.
Bosse Vikingson redogör för en tänkt budget för satsningen på bokmässan/MEG. Den
översändes till styrelseledamöterna.
5.  Extra årsmöte.
Styrelsen diskuterade formalia kring det extra årsmötet. Arbetsutskottet har tagit beslut om
att anlita en jurist för 2500 kr/h för att klargöra praxis och god föreningssed kring ett extra
årsmöte. Styrelsen fick under en halvtimme möjlighet att ställa frågor till advokat Fredrik
Engström på advokatbyrån Engström & Hellman. Fredrik Engström är specialiserad inom
föreningsrätt och har lång erfarenhet av att hantera tolkningar av stadgar, praxis och god
föreningssed.
Samtliga mötesdeltagare ställde frågor till juristen. Han har tagit del av föreningens stadgar,
styrelsens senaste protokoll, årsmötesprotokoll, kallelsen till det extra årsmötet,
propositionen samt medieuppgifter i tidningen Journalisten.
Styrelsen beslutar att advokaten ska sammanfatta svaren på frågorna skriftligt. Skrivelsen
ska innehålla svar på vad som gäller för extra årsmöten enligt praxis och god föreningssed i
Sverige. Till exempel vilka punkter som ska tas upp på ett extra årsmöte, revisorernas roll i
en förening, huruvida punkter får tillfogas samt legitimitet för ett extra årsmöte.
Valeria Helander påpekar att det kan finnas en skillnad mellan vad som är juridiskt rätt och
tradition inom FGJ och att detta bör beaktas.
Terje Carlsson vill ha till protokollet att föreningens verksamhet ska utgå från praxis och
stadgarna.
Styrelsen beslutar att till nästa ordinarie årsmöte ta fram förslag med stadgeändringar
gällande formuleringar kring arvodering av styrelseledamöter och extra årsmöten.
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6. Förslag att ställa in det extra årsmötet samt att dra tillbaka propositionen samt tidigare
beslut om arvodering.
a) Sara Recabarren, Valeria Helander och Jessica Ziegerer föreslår i en skrivelse (se bilaga 1)
att föreningen avlyser det extra styrelsemötet och drar tillbaka propositionen Framtid FGJ.
De menar att hänsyn bör tas till revisorernas synpunkter samt att förutsättningarna för
propositionen har ändrats.
Revisorerna har avrått styrelsen från att hålla det extra årsmötet, där beslut ska fattas om
att arvodera ordföranden, och i stället hänskjuta frågan till ett ordinarie årsmöte. I en
revisionsberättelse formulerar de kritik och skriver att förslaget inte har tagits fram i enlighet
med god föreningssed.
Styrelsen röstar om förslaget. Sara Recabarren och Jessica Ziegerer påtalar att Terje Carlsson
är jävig och bör avstå från omröstningen. Terje Carlsson har avvikande mening och anmäler
ej jäv.
Styrelsen beslutar med röstsiffrorna 3-4 (Ja: Sara Recabarren, Jessica Ziegerer, Valeria
Helander) (Nej: Åsa Larsson, Bosse Vikingson, Emanuel Sidea, Terje Carlsson) att inte ställa in
det extra årsmötet och att inte dra tillbaka propositionen.
Jessica Ziegerer, Sara Recabarren och Valeria Helander reserverar sig mot beslutet och
bifogar en skriftlig reservation till protokollet.
b) Sara Recabarren och Jessica Ziegerer föreslår att beslutet från den 22 augusti att arvodera
ordföranden fram till det extra årsmötet den 6 oktober ska upphävas med anledning av
vilseledande information. (Se bilaga 1)
Ordförande Terje Carlsson anmäler jäv och lämnar rummet. Valeria Helander och Emanuel
Sidea meddelar att de ej närvarat den 22 augusti. Till tillfällig mötesordförande väljs kassör
Bosse Vikingson. Han redogör för att han, som sitter i arbetsutskottet, vid det aktuella mötet
känt till förslaget i sin helhet. Han informerade också om att det finns ett arbetsrättsligt avtal
som inte kan rivas upp utan risker. Styrelsen röstar om förslaget.
Styrelsen beslutar att inte upphäva beslutet om arvodering av ordföranden med
röstsiffrorna 2-3 (Ja: Jessica Ziegerer, Sara Recabarren) (Nej: Åsa Larsson, Emanuel Sidea,
Bosse Vikingson). Valeria Helander deltar ej i omröstningen.
7. Bokmässan. Frågan bordläggs till nästa möte.
8. Kurser. Frågan bordläggs till nästa möte.
9. Gräv18 samt beslut om seminarieavgift. Frågan bordläggs till nästa möte.

2

10. Per Agerman, redaktör för Scoop, informerar om att ansökan till kulturrådet är inskickad.
FGJ har ansökt om 150 000 kronor, samma belopp som föreningen erhöll föregående år.
Ansvarig utgivare är nu ändrat hos PRV. Nästa nummer kommer innan jul.
11. Möteskultur. Frågan bordläggs till nästa möte.
12. Internationella Gräv. Frågan bordläggs till nästa möte.
13. Grävpodden. Frågan bordläggs till nästa möte.
14. Nästa möte ska hållas onsdagen den 4 oktober.

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

………………………………………………………………………………………
Justerare
Emanuel Sidea
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………………………………………………………………………………………
Justerare
Valeria Helander
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Bilaga 1
Förslag att ställa in FGJ:s extra årsmöte den 6 oktober
samt och upphäva tidigare beslut/ Reservation
Vi föreslår styrelsen fatta beslut enligt förslagen nedan på styrelsemötet den 29
september 2017. Om styrelsen väljer att avslå förslagen vill vi att information om
följande skrivelse noteras i protokollet och att skrivelsen ska följa med som bilaga till
protokollet som en reservation.
Styrelsen för FGJ har beslutat att hålla ett extra årsmöte för att besluta om propositionen
Framtid FGJ. Propositionen innebär att styrelsen föreslår årsmötet att besluta att ordföranden
ska arvoderas fram till det ordinarie årsmötet. Denne ska på en 60-procentig tjänst arbeta med
projekten som beskrivs i Framtid FGJ. Det extra årsmötet ska hållas fredagen den 6 oktober i
Göteborg klockan 15.
Föreningens revisorer har redan innan årsmötet framfört kritik mot tidpunkten och platsen för
det extra årsmötet samt hur ärendet har beretts. I en revision har de kommit fram till att det
har framkommit detaljer kring hur frågan har beretts som inte är förenliga med god
föreningssed.
Medlemmar har reagerat negativt mot förslaget med arvodering samt att tidpunkt och platsen
för årsmötet är illa vald. Andra medlemmar har uttryckt sin oro för att ett av projekten, en
nordisk databasjournalistikkonferens, konkurrerar ut den befintliga konferensen NODA.
Som styrelseledamöter kan vi också konstatera att förutsättningarna för de planerade
projekten i FGJ har förändrats:
- Information som gavs på ett styrelsemöte den 22 augusti om ett kommande, hemligt projekt
var vilseledande och tvingade fram ett snabbt beslut om Framtid FGJ. På mötet fick vi
information om ett samarbete som skulle göra det möjligt att årligen, i samband med
grävseminariet dela ut en utmärkelse med en prissumma på en miljon kronor. Vi uppfattade
att möten hållits med motparten och att denne föreslagit den höga prissumman. Det var av
största vikt att ytterligare möten skulle hållas med motparten för att bli klar med detaljerna.
Efter mötet fick vi dock av en händelse reda på att inga möten hållits med motparten och att
prissumman på en miljon bara var ett ej ivägskickat förslag från FGJ. Projektet var också en
av motiveringarna till att vi som styrelseledamöter beslöt att tillfälligt arvodera ordföranden
fram till det extra årsmötet.
- I förslaget om FJG och SKUP skulle initiera en egen nordisk databasgrävkonferens fanns
ingen analys av huruvida detta konkurrerar med den redan befintliga NODA-konferensen.
Alla styrelseledamöter kände inte till NODA-konferensen.
- Förslaget om att hålla det extra årsmötet i Stockholm, där föreningen har flest medlemmar,
fick ej gehör i styrelsen. Förslaget om att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna
för att ha en distanslokal på annan ort röstades också ner.
- Underlaget till propositionen Framtid FGJ skulle enligt överenskommelse skickas till
styrelsen dagen innan styrelsemötet den 18 september men skickades ut 01.57 på natten. Alla
styrelseledamöter hade därför inte möjlighet att läsa handlingarna innan mötet hölls.
Mot ovan nämnda bakgrund föreslår vi att styrelsen:
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1. Avlyser det extra årsmötet och drar tillbaka propositionen Framtid FGJ.
2. Upphäver beslutet att arvodera ordföranden fram till det extra årsmötet med
anledning av den vilseledande informationen.
Därefter hoppas vi att arbetet i styrelsen kan fortsätta i god anda. Vi ser inte något problem
med att några av projekten ändå kan genomföras alternativt utredas, om än i långsammare
tempo. Det är framöver viktigt att styrelsemedlemmarna får ta del av viktig information i god
tid före mötena och att den information som presenteras på mötena är korrekt.
Jessica Ziegerer, Sara Recabarren, styrelseledamöter FGJ, 2017-09-28
Förslaget att ställa in det extra årsmötet och dra tillbaka propositionen stöds av Valeria
Helander, styrelseledamot FGJ . Hon närvarade dock ej på mötet den 22 augusti och känner
på grund av det att hon inte kan uttala sig om punkt 2, arvoderingen.
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