Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 4, 2018
Datum: 28 mars, 2018
Telefonmöte kl 21.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Sara Recabarren, Johan Wessman, Emanuel Sidea,
Valeria Helander, Jessica Ziegerer, Arne Müller (ersätter Åsa Larsson)
Deltagande suppleanter: Lena Pettersson
Ej närvarande: Åsa Larsson

1. Mötets öppnande.
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.
Valeria Helander och Sara Recabarren valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
6. Utveckling av stadgar
En översyn av föreningens stadgar har aktualiserats mot bakgrund av de extra årsmöten som
hållits, den nyligen bildade Grävfonden och möjligheten för föreningen att ha
stödmedlemmar. Ett förslag till nya stadgar har under flera månader arbetats fram av Jessica
Ziegerer och Fouad Youcefi på uppdrag av FGJ:s styrelse. Synpunkter och idéer har
efterfrågats från revisorerna Lotta Sima och Kristina Lagerström, från valberedningens
ledamöter Carolina Jemsby, Jens Mikkelsen och Nils Hanson, från guldspadejuryns
ordförande Bertholof Brännström, från stiftelsen Grävfondens styrelseordförande Kerstin
Brunnberg samt övriga ledamöter i FGJ:s styrelse. Vi har också konsulterat en juristfirma.
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Styrelsen beslutar att
ställa sig bakom och till årsmötet lägga fram propositionen Förändrade stadgar för
föreningen
Grävande Journalister.
7. Bokslut 2017 och budget 2018
Johan Wessman redogör för årets bokslut som innebär ett minusresultat på 85 613 kr. Han
föreslår även en budget med ett budgeterat minusresultat baserat på utfallet 2017.
Styrelsen beslutar att
lägga bokslutet till handlingarna inför årsmötet samt enas om ett förslag till budgeten för
2018 som presenteras för årsmötet.
8. Inför årsmöte
Styrelsen går igenom yrkanden till de motioner som kommit in till årsmötet.
9. Nästa möte
Styrelsen träffas torsdagen den 12 april kl 17.30 i Helsingborg i samband med grävseminariet
för att äta middag med internationella gäster.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

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

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

………………………………………………………………………….
Justerare
Sara Recabarren
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