Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 6, 2018
Datum: 16 maj, 2018
Plats: SVT, Stockholm
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Jessica Ziegerer, Anna Tiberg, Arne Müller (på telefon
tom punkt 15), Johan Wessman (på telefon tom punkt x), Valeria Helander (på telefon tom
punkt 14), Lena Pettersson (på telefon from punkt 16), Marléne Dahlin (ersätter Åsa Larsson,
från och med punkt 11)
Ej närvarande: Sara Recabarren, 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.
Anna Tiberg och Marléne Dahlin valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes efter att några punkter av praktiska skäl fått byta plats.
6. Tidigare protokoll
Jessica Ziegerer gick igenom tidigare protokoll.
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7. Arbetsgrupper
Styrelsen beslöt om följande arbetsgrupper under det kommande året.
Arbetsutskottet: Fouad Youcefi, Johan Wessman, Sara Recabarren
Marknadsutskottet: Johan Wessman, Marléne Dahlin, Fouad Youcefi
Utbildningsutskottet: Åsa Larsson, Lena Pettersson, Arne Müller, (Anna Tiberg fram till
september)
Kansliutskottet: Sara Recabarren, Jessica Ziegerer, Johan Wessman
Webbutskottet: Åsa Larsson, Anna Tiberg, Marléne Dahlin, Valeria Helander (Fouad Youcefi
fram till september)
Medlemsutskottet: Jessica Ziegerer, Arne Müller, Anna Tiberg, Lena Pettersson
Jämställdhetsutskottet: Lena Pettersson
Internationella utskottet: Valeria Helander, Fouad Youcefi
Juridiska rådet/opinionsutskottet: Fouad Youcefi (samt externa: Per Hagström, Mats Amnell
(ny), Peter Jonriksson + två kvinnor)
Reporterlistan: Jessica Ziegerer
Grävpodden: Lena Pettersson
8. Internationella utskottet.
Valeria Helander berättade om en ansökan som skickats till Svenska Institutets Creative
force-program. Ansökan rör ett samarbetsprojekt med journalister från Azerbajdzjan.
Fouad Youcefi och Valeria Helander reser till konferensen Dataharvest i Mechelen (förort till
Bryssel). Valeria Helander får hela sin vistelse betald av nordiska journalistfonden och Fouad
Youcefi får delar av sin vistelse betald av densamma och resten av FGJ enligt beslut i
arbetsutskottet.
9. Bokmässan
Valeria Helander informerar om samarbetet mellan FGJ och Bokmässan och vår scen som
döps till grävscenen. I dagsläget ser samarbetet ut att generera ett överskott. Fouad Youcefi
får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi kommunicerar arrangemanget till medlemmarna.
Valeria Helander återkommer med en plan för hur föreläsningarna under och efter
bokmässan kan föras ut till medlemmar som inte kan närvara.
10. Grävfonden
Fouad Youcefi berättar om grävfondens senaste möte. Grävfonden ska bland annat ordna
ett swishnummer för att kunna få in mindre donationer.
11. Ekonomi
Johan Wessman informerar om att likviditeten är ansträngd i avvaktan på slutreglering av
Gräv18. I övrigt är det inga större förändringar jämfört med budget.
Marknadsutskottet har börjat titta på hur stödmedlemskap kan fungera. Styrelsen ger
utskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte.
Styrelsen ger också arbetsutskottet i uppdrag att föreslå vilka föreläsare som ska ha gratis
seminarieavgift till Gräv18 i enlighet med årsmötesbeslutet.
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12. Svung granskar 2019
Sveriges ungdomsråd har kontaktat FGJ om ett samarbete i projektet Svung. Pengar ska
sökas från allmänna arvsfonden för att utbilda ungdomar i journalistik och låta dem göra
grävprojekt. Sveriges ungdomsråd ska återkomma med konkret förslag på vad samarbetet
innebär och därefter tar styrelsen beslut om eventuell medverkan.
13. Webben
Den 25 maj börjar den nya dataskyddslagen, GDPR, gälla och föreningen håller på att
säkerställa att sajten lever upp till kraven. I samband med detta släcktes en av föreningens
sidor. Styrelsen ger Anna Tiberg i uppdrag att efterfråga en offert från Dohi vad det skulle
kosta att återuppliva sidan.
14. Gräv18 i Helsingborg
Grävgeneral Emma Johansson är med på telefon och berättar om prognosen för resultatet.
Utvärderingen visar ett gott betyg både för grävseminariet och guldspadegalan, den
ekonomiska redovisningen lämnas i juni. Hon har också träffat och lämnat över erfarenheter
till nästa års grävgeneral i Kalmar.
15. Gräv19 i Kalmar
Nästa års grävgeneral Kersti Forsberg är med på telefon och berättar om hur arbetet har
dragit igång. Fojo har haft inledande möten med samarbetspartners från Sveriges Radio
Kalmar, Barometern, Östra Småland, Infomaker och Journalistutbildningen på
Linnéuniversitetet. Arbetet med sponsring har startat och det finns funderingar på hur
jubileumsåret, för det 30:e grävseminariet, ska uppmärksammas.
16. Kurser
Kursen i Växjö ”Gräv i kontoplaner” med Malin Crona den 16 maj lockade åtta deltagare och
väntas gå med vinst. Lena Pettersson berättade om planeringen för höstens kurser. Styrelsen
diskuterade hur vi kan stärka bilden av att vi är en förening som håller kurser samt utnyttja
jubileumsåret.
17 Anpassning till ny Dataskyddsförordning
Fouad Youcefi informerar om att föreningen, med anledning av den nya
dataskyddsförordningen som börjar gälla den 25 maj, måste tänka mer på hur vi hanterar
personuppgifter. Styrelsen ger Fouad Youcefi i uppdrag att skriva avtal med Meetx,
Föreningshuset och Dohi som har insyn i vårt medlemsregister. Dessutom ska ett mejl
sändas till medlemmarna om hur föreningen hanterar deras personuppgifter.
18 Sponsring
Johan Wessman har tagit fram förslag på hur stödmedlemskap kan utformas. Styrelsen
bordlägger punkten till nästa möte.
20. Kansli
Jessica Ziegerer informerar om att kanslistens arbetsplats i gamla stan i dagarna förses med
nytt skrivbord och stol. Ett nytt anställningskontrakt har tagits fram efter rådgivning av
jurister på Idea, och ska skrivas under. En revision av kanslistens lön är gjord från och med
april, 2018, i enlighet med Unionens kollektivavtal.
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21. Scoop.
Scoops redaktör Per Ageman medverkar på telefon och redogör för verksamheten. Han
föreslår att nästa nummer av Scoop som handlar om GDPR skickas till alla
riksdagsledamöter. Styrelsen är positiv till detta men vill veta kostnaderna. Per Ageman får i
uppdrag att ta fram prisuppgifter med eller utan följebrev sedan ta beslut i samråd med
Fouad Youcefi.
22. Nästa möte
Styrelsens nästa möten kommer att hållas:
12 juni på telefon
22 augusti på telefon
18 september i Göteborg i samband med bokmässan
7 november i Stockholm
12 december på telefon
Fouad Youcefi uppmanar styrelseledamöterna att boka resor tidigt för att få dem så
förmånliga som möjligt.
23. Övrigt
Marlene Dahlin anmäler två förslag om pris och kursupplägg.
Styrelsen bordlägger dem till nästa möte.

………………………………………………………………………….
Sekreterare
Jessica Ziegerer
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………………………………………………………………………….
Justerare
Anna Tiberg

………………………………………………………………………….
Justerare
Marléne Dahlin
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