Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 8, 2018
Datum: 22 augusti, 2018
Plats: Telefonmöte.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Valeria Helander, Åsa Larsson, Lena Pettersson,
Jessica Ziegerer, Arne Müller, Anna Tiberg, Marléne Dahlin tom punkt 8.
Frånvarande: Sara Recabarren, Johan Wessman.

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.
Åsa Larsson och Valeria Helander valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
En punkt om webben lades till dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll.
Beslut i tidigare protokoll är under behandling, ledamöterna uppmanas att kontinuerligt
hålla sig uppdaterade på listan över pågående projekt som finns i FGJ-styrelsens mapp på
Google drive.
7. Grävfonden
Grävfonden har öppnat ansökningsperioden till fondens första stipendium. Vinnaren
tillkännages i oktober i samband med ett seminarium dit även FGJ-medlemmar är
välkomna. Fouad Youcefi uppmanar webbutskottet att inleda en diskussion med
Grävfondens webbrepresentant kring hur fondens arbete på ett bättre sätt kan lyftas fram
på FGJ:s sajt.
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8. Meg/bokmässan
Valeria Helander informerar om att programmet för scenen till Bokmässan är fyllt med
föreläsare enligt det tecknade avtalet. FGJ kommer att göra ett mindre överskott.
Styrelsen beslutar att överskottet ska användas till att hyra in en frilansfotograf som filmar
föreläsningarna och lägger ut klippen på sajten. Fouad Youcefi får i uppdrag att anlita en
frilansfotograf.
Styrelsen tillfrågas om de vill moderera föreläsningar och ska i så fall teckna sig i
dokumenten som ligger på driven.
Webbutskottet får i uppdrag att göra en plan för publiceringar under bokmässan samt
samordna med kansligruppen och föreningens kanslist vem som gör vad.
9. Gräv19
Planeringen för Gräv19 som hålls den 5-6 april i Kalmar är igång. Styrelsen uppmanas att
fundera över hur föreningens 30-årsjubileum kan uppmärksammas.
10. Internationella utskottet
Valeria Helander informerar om att föreningen beviljats 99300 kronor från Creative Force
för att inleda ett samarbete med Azerbajdzjan. Syftet är att journalister från Azerbajdzjan
ska kunna besöka Gräv, föreläsa samt möjliggöra kommande samarbeten.
11. Kurser
Kursutskottet föreslår att föreningen arrangerar nätverksträffar/seminarier med gräv som
tema i olika mediehus det kommande året. Träffarna ska vara gratis och utan krav på
medlemsskap. Styrelsen beslutar att pröva att genomföra en första nätverksträff i
Stockholm och ger kursutskottet i uppdrag att jobba vidare med planerna.
Kursutskottet arbetar också på att ta fram ett kursprogram och får i uppdrag att ta fram
förslag och datum till nästa möte.
12. Webben
Webbutskottet informerar om att det är en brist att föreningen saknar serviceavtal med
Dohi. Styrelsen ger webbutskottet i uppdrag att i samarbete med Johan ta fram ett förslag
till serviceavtal för verksamhetsåret.
13. Ny redaktör till Scoop
Frilansavtalet har löpt ut för redaktören för Scoop, Per Agerman. Ny rekrytering av en
visstidsanställd redaktör till Scoop pågår. Fouad Youcefi håller i rekryteringen.
14. Nästa möte
Nästa möte hålls den 28 september på Bokmässan i Göteborg.
15. Övriga frågor
Lena Pettersson återrapporterar om Swung som ännu är i sin linda. Förnyad kontakt ska
tas i höst.
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………………………………………………………………………….
Sekreterare
Jessica Ziegerer

………………………………………………………………………….
Justerare
Åsa Larsson

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