Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 7, 2018
Datum: 06 månad, 2018
Plats: Telefonmöte
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Sara Recabarren, Valeria Helander, Lena Pettersson.
Deltagande suppleanter: Marléne Dahlin (ersätter Johan Wessman)

1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Sara Recabarren valdes till sekreterare.
4. Val av justerare.
Valeria Helander och Marléne Dahlin valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes efter att några punkter av praktiska skäl fått byta plats. Punkten
Webb utgick.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Fouad gick igenom tidigare protokoll. Just nu har styrelsen många åtaganden som återstår
att genomföras.
7. Grävfonden
Fouad rapporterade vad som är på gång i Grävfonden. Fonden har nu ordnat med ett
Swish-nummer som privatpersoner kan skänka pengar till. I augusti öppnar första
ansökningstillfället för stipendiet hos OCCRP.
8. Webb
Punkten utgick
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9. Slutredovisning av Gräv 2018
Emma Johansson har lämnat en preliminär slutredovisning kring Grävseminariet, som ger ett
bättre utfall än vad som var tänkt. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Grävarrangören för
det goda arbete som utförts.
Styrelsen uppmanar också Grävarrangören att dela med sig av sina erfarenheter till nästa års
arrangör.
10. Gräv 2019
Fouad berättar att ett avtal mellan FGJ och Fojo är på gång. Styrelsen framhåller att stora
avtal kring lokaler, administration och annat bör finnas på plats före sommaren.
11. Internationella utskottet
Valeria berättar om FGJ:s deltagande på den europeiska konferensen Dataharvest i belgiska
Mechelen. Fouad och Valeria har bland annat haft möten med Journalismfund, danska
FUJ, m.fl. Deltagandet ökar möjligheterna för FGJ att inleda nya samarbeten med
europeiska partners.
På torsdag väntas besked från Svenska Institutet/Creative Force kring ett samarbetsprojekt
kopplat till Azerbajdzjan.
12. Bokmässan/Meg
Valeria berättar om hur projektet utvecklar sig. Ekonomiskt går det betydligt bättre än
förväntat. Många är intresserade av att höras på Grävscenen på Bokmässan. Valeria har
bokat en rad talare.
13. Kurser
Lena berättar om den senaste kursen som väntas ge ett överskott på några tusenlappar.
Under hösten finns tankar på kurser i Stockholm, och någonstans i södra Sverige.
14. Anpassning till ny Dataskyddsförordning
Fouad berättar att flera personuppgiftsbiträdesavtal tecknats och att även Grävfonden
troligtvis behöver teckna ett så kallat PUB-avtal i det fall de önskar ta del av
personuppgifter av föreningen.
15. Sponsring
Fouad berättar att det finns ett första förslag på hur upplägg för stödsponsring kan se ut.
Sponsorutskottet återkommer med konkret förslag till mötet i augusti.
16. Ny redaktör till Scoop
Per Agerman har meddelat att han inte avser fortsätta som redaktör. En annons har tagits
fram för ny Scoop-redaktör. Arbetsutskottet får i uppdrag att skicka ut annons efter att
ekonomisk avstämning gjorts.
17. Nordiskt Grävpris
Marléne berättar om ett förslag kring ett nordiskt pris i grävande journalistik. Marléne får i
uppdrag att återkomma med ett genomarbetat förslag avseende finansiering,
juryupplägg, samarbetspartners m.m. i november.
18. Onlineutbildning för medlemmar
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Marléne berättar om sitt förslag kring onlineutbildning för medlemmar. Styrelsen beslutar
att avslå förslaget, men ta med sig idéerna i det fortsatta webb- och
kursutvecklingsarbetet.
19. Nästa möte
Nästa möte hålls den 22 augusti på telefon
20. Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.

………………………………………………………………………….
Sara Recabarren
Sekreterare

………………………………………………………………………….
Valeria Helander
Justerare
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………………………………………………………………………….
Marléne Dahlin
Justerare
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