Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 1, 2018
Datum: 19-20 januari, 2018
Plats: Helsingborgs Dagblad, Helsingborg och Lilla Alstad
Deltagare: Fouad Youcefi, Anna Tiberg, Johan Wessman, Jessica Ziegerer
Arne Müller medverkar den 19 januari och på telefon den 20 januari fram till punkt 17.
Sara Recabarren medverkar på telefon den 19 januari.
1. Mötets öppnande den 19 januari.
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
4. Val av justerare.
Johan Wessman och Arne Müller valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes efter att några punkter av praktiska skäl fått byta plats.
6. Gräv18
Grävgeneral Emma Johansson anslöt till mötet. Styrelsen fick en rundvandring på Arenan
i Helsingborg där nästa års grävseminarium hålls. Hon gav en uppdaterad bild av hur
arbetet fortskrider och berättade om programmet som snart är klart.
En nyhet är att Svenska Institutet fortsätter samarbetet med FGJ och väntas sända ett
20-tal internationella journalister till grävseminariet. Torsdagen den 12 april blir en
konferensdag skräddarsydd för gästerna. Styrelsen arrangerar föreläsningarna.
Arrangörsgruppen för Gräv18 ordnar lokal.
FGJ utlyser sina egna stipendier till grävseminariet i början av mars.
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Presskonferensen för de nominerade till guldspaden diskuterades. Jessica Ziegerer fick i
uppdrag att tillsammans med Bertholof Brännström planera vidare.
Jonas Kanje, chefredaktör för Helsingborgs Dagblad gästade mötet och tackade för
förtroendet att anordna grävseminariet. Styrelsen uttryckte sin uppskattning för det
stora arbete som HD och Sydsvenskan och hela arrangörsgruppen lägger ner. Styrelsen
påtalade också vikten av säkerhetsarbetet och önskade att få en uppdaterad budget.
7. Guldspadeinlämning
Bertholof Brännström informerade på telefon om att juryarbetet är igång. Inlämningen
har gått förhållandevis bra. 160 bidrag har lämnats in, vilket är något färre än i fjor. En
rapport om könsfördelningen ska lämnas.
Diskussion fördes om huruvida en lista av alla anmälda bidrag kan offentliggöras, vilket
Skup i Norge gör. Juryn har inte något emot detta, men det måste vara tydligt för den
som skickar in bidrag. Styrelsen enades om att fundera till nästa år.
8. Kansli
Kansligruppen har genomfört de förändringar kring kansliet som beslutades vid förra
mötet. (Flexibel årsarbetstid med 25 h/vecka fram till april samt fasta arbetstider
måndag 9-17, tisdag 9-17, onsdag 9-16 med lunch 12-13. Telefontid för kansliet är
måndag-onsdag 9-12.) Under kanslistens sjukskrivning i fyra veckor har en vikarie tagits
in. Kansligruppen ska sätta upp rutiner för hur sjukskrivningar hanteras.
Fakturahanteringen är sårbar när kansliet är obemannat. Johan Wessman föreslog därför
att föreningen anlitar en scanningscentral. Engångskostnaden är under 10 000 kronor
och därefter 175 kr/månad. Styrelsen beslöt att föreningen ska anlita en scanningcentral.
9. Årsberättelse.
Årsberättelse ska få en ny form. Styrelsen hjälps åt med arbetet, skriver varsin del och
skickar till Johan Wessman som sammanställer.
10. Scoop
Fouad Youcefi informerade om planerna för nästa nummer.
11. Mötet ajourneras klockan 15.45 den 19 januari.
12. Mötet återupptas klockan 9.20 den 20 januari.
13. Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen gick igenom protokollet från den 10 december.
14. Ekonomi
Föreningens kassör Johan Wessman informerade om att föreningens ekonomi ser fortsatt
bra ut och att likviditeten är god. Bokslutsarbetet ska påbörjas och en budget ska tas fram
för 2018. Separat budget tas fram för bokmässan och nordisk datajournalistikkonferens.
Johan Wessman framhöll att sponsorsarbetet bör ses över.
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15. Grävfonden
Styrelsen gav Johan Wessman i uppdrag att föra över pengarna som finns på FGJ:s konto
och tillhör grävfonden så fort nödvändigt underlag kommit in.
16. Kurser
Anna Tiberg berättade om att planeringen för kurserna är igång. Nästa kurs planeras i
maj. Arne Müller är ny medlem i kursutskottet. Styrelsen uppdrar åt kursutskottet att
göra en årsplan för vad som planeras.
17. Gräv19
Arbetet med att hitta nästa års arrangör av Gräv19 är igång. Det blir ett jubileumsår då
föreningen startade 1989.
18. Framtid FGJ
Bokmässan: FGJ och Bokmässan har enats om ett avtal. Valeria Helander, Nils Hanson
och Fouad Youcefi har tagit fram en plan för programarbetet.
Nordisk datajournalistikkonferens: Fouad Youcefi har träffat John Bones och Silje S
Skiphamn från Skup i Oslo för att diskutera samarbetet för en gemensam
datajournalistikkonferens för grävande journalistik. Ett utkast till samarbetsavtal är
framtaget. Styrelsen diskuterade avtalet, uttalade att man ser positivt på ett samarbete
och Fouad fick i uppdrag att fortsätta förhandlingen med Skup och inkomma med
slutgiltigt förslag till avtal på nästa möte.
19. Medlemsutskottet
Styrelsen diskuterade stödmedlemskap och crowdfunding inför arrangemanget på
bokmässan. Medlemsutskottet fick i uppdrag att göra en utredning.
20. Juridiska rådet
Fouad Youcefi berättade om juridiska rådets arbete. Flera remisser som står på tur att
yttra sig om.
21. Webbutskottet
Anna Tiberg redogjorde för webbutskottets planer. Styrelsen beslutade att webbutskottet
ska ingå i utvecklingsarbetet av Scoop som kommer att återupptas inom kort. Emanuel
Sidea är ny medlem i webbutskottet.
Bilder ska tas på styrelsen vid nästa möte. Johan Wessman tar med utrustning.
22. Stadgar.
Styrelsen har tidigare beslutat om en översyn av stadgarna. Arbetet ska påbörjas
omedelbart för att en proposition ska lämnas till årsmötet. Hela styrelsen ska delta i
arbetet och Jessica Ziegerer sammanställer ett förslag till föreningens arbetsutskott.
Fouad Youcefi tar kontakt med revisorerna, grävfonden, grävjuryn och valberedningen.
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23. Möten under våren
Tisdag 27 februari, kl 10-15, Stockholm, styrelsemöte
Fredag 23 mars, kl 10-15, styrelsetelefonmöte.
Torsdag 12 april, kl 18, avstämning inför grävseminariet.
Lördag 14 april, konstituerande styrelsemöte.
22. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att Fouad Youcefi ska gå en GDPR-kurs för att föreningen ska
inhämta kunskap om vilka konsekvenser den nya dataskyddsförordningen får.

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

………………………………………………………………………….
Arne Müller
Justerare

………………………………………………………………………….
Johan Wessman
Justerare
4

