Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 3, 2018
Datum: 23 mars, 2018
Plats: Telefonmöte
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Sara Recabarren, Johan Wessman, Jessica
Ziegerer till och med punkt 10, och Valeria Helander.
Deltagande suppleanter: Anna Tiberg, Arne Müller och Lena Pettersson till punkt 9.
Ej närvarande: Emanuel Sidea och Åsa Larsson.

1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Anna Tiberg 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. Genomgång av tidigare protokoll.
7. Utveckling av stadgar
Frågan om förslaget till stadgeförändringar behandlades. Styrelsen enades om att
förslaget var genomarbetat och att berörda parter har fått gott om tid på sig att komma
med synpunkter och inspel. Diskussion fördes om huruvida stadgarna ska öppna för
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stödmedlemskap av företag och organisationer. Detta skulle kunna vara ett sätt att
stötta föreningens ekonomi. Arbetsgruppen som jobbat med stadgarna har övervägt
modellen men lyfte tanken att stödmedlemskap bör kunna vara en modell, utan att det
skrivs in i stadgarna. Johan Wessman fick i uppdrag att skriva ett förslag om hur ett
stödmedlemskap som skrivs in i stadgarna skulle kunna se ut.
Styrelsen beslutade därefter att bordlägga frågan om stadgar till nästa möte.

8. Gräv19
Tre mycket goda arrangörskandidater finns inför Gräv19. Ordförande Fouad Youcefi har
enligt en utvärderingsmodell där poäng delas ut i förhållande till olika parametrar gått
igenom förslagen, och föredrog de övergripande för- och nackdelarna med kandidaterna.
Diskussionen landade i att den kandidat som fått högst poäng enligt
utvärderingsmodellen valdes ut som arrangör.
9. Gräv18
Grävgeneral för Gräv18, Emma Johansson, anslöt och rapporterade om läget för
arrangemanget i Helsingborg. Några anmälningar till behövs för att budgeten för Gräv18
ska gå ihop. Programmet är i princip klart och ser spännande ut. Styrelsen ställde frågor
om säkerhetsläget och Emma redogjorde för det. Jessica Ziegerer i arrangörsgruppen
berättade att man ska testa en ny modell för nätverkande. Under fredagens lunch
erbjuds alla som gräver ensamma och vill bolla sina idéer möjligheten att i
rundabordssamtal nätverka med stöd av föreningen.
10. Medlemsutskottet
Arne Muller redogjorde för medlemsutskottets utredning gällande möjligheten för
föreningen att godkänna stödmedlemmar. Frågan bordlades till nästa möte, eftersom
den hänger ihop med diskussionen om stadgeändringar.
11. Medlemsavgift kurser
Zara Nasenius på kansliet har efterlyst en tydlighet kring huruvida den som går FGJ:s
kurser behöver vara medlem i föreningen, eller om kursdeltagare kan stå utanför
föreningen och i stället betala en extra avgift. Enligt Zara är det senare att föredra,
eftersom en tvingande regel kan upplevas som sträng. Styrelsen beslutade att den som
vill gå FGJ:s kurser inte behöver vara medlem i föreningen. Däremot kan personer som
inte är medlemmar behöva betala en extra kursavgift.
12. Guldspaden
Johan Wessman föredrog förslag om förändring av några klasser i grävpriset Guldspaden.
Framför allt diskuterades kategorin “Etermedia riks”. Diskussionen landade i att frågan
behöver beredas ytterligare och att den bordläggs. Styrelsens vill också föra en öppen
diskussion på det kommande årsmötet om avsikten att förändra klasserna.
13. Stipendier
Styrelsen hade enligt tidigare beslut möjlighet att dela ut 40 stipendier till Gräv18, varav
20 till studenter och 20 till framför allt frilansare.
29 personer har sökt stipendier till Gräv18. 6 studenter och 23 frilansare/anställda.
Styrelsen beslutade att alla stipendieansökningar godkänns. Ordförande Fouad Youcefi
meddelar stipendiaterna detta.
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14. Rullgardinen
Fouad Youcefi föredrog de kandidater som skickats in till Rullgardinen. En kandidat
utsågs till årets Rullgardin 2017. En representant för vinnaren kommer att bjudas in till
Gräv18 för att ta emot priset.
15. Årsredovisning
Kassör Johan Wessman informerade om arbetet med årsredovisning och budget. Beslut
om budget och resultatredovisning planeras fattas vid nästa möte.
16. Kansli
Sara Recabarren redogjorde för arbetssituationen på kansliet. Under en prövoperiod har
vår kanslist jobbat 25 h per vecka i stället för som tidigare 20 h. Tanken har varit att den
ökade graden av arbetstid ska sträcka sig fram till och med Gräv18. Tidigare har
arbetstoppar i stället lösts genom övertid.
Nuvarande modell är alla nöjda med, och kansligruppens bild är att modellen inte
innebär merkostnader, snarare tvärtom. Att kansliet är bemannat 25 h per vecka i stället
för på övertid vissa perioder ger kansliet stabilitet och kontinuitet. Styrelsen beslutade
att även efter Gräv18 fortsätter vi med modellen att bemanna kansliet 25 h per vecka.
17. Motioner inför årsmötet
Styrelsen diskuterade de fem motioner som kommit in till årsmötet och beslutade att
inkomma med ett antal yrkanden.
18. Nästa möte
Är ett telefonmöte som hålls klockan 21:00 onsdag den 28 mars.
19. Övriga frågor
Konstnären Mats Lodén som är skaparen av skulpturen Guldspaden undrar om
föreningen vill köpa skulpturen i större skala. Styrelsen beslutade att Fouad Youcefi
kontaktar Mats Lodén för vidare efterforskningar.
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………………………………………………………………………….
Sekreterare

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

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