Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 9, 2018
Datum: 28 september, 2018
Plats: Göteborg, Svenska mässan, bokmässan.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Valeria Helander, Jessica Ziegerer, Sara Recabarren,
Åsa Larsson (från punkt 7), Lena Pettersson, Marlene Dahlin (på telefon).
Ej närvarande: Johan Wessman, Arne Müller, Anna Tiberg.

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.
Sara Recabarren och Marlene Dahlin valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Styrelsen godkänner dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Tidigare beslut om att seminarierna på Bokmässan ska filmas har inte kunnat verkställas, då
det var svårt att finna en fotograf med kort varsel. Flera av föreläsningarna filmas ändå av
UR, vilket ska kommuniceras till medlemmarna.
7. Gräv19
Grävgeneral Kersti Forsberg deltar i mötet och berättar om Gräv19 som hålls i Kalmar.
Arrangörsgruppen är bildad och arbetet med grävseminariet fortskrider som planerat.
Styrelsen informerar om att riktlinjer inom kort kommer att tas fram för föreläsare som,
enligt årsmötesbeslut, ska få grävseminariebiljetten betald.
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8. Seminarieavgifter
I fyra år har avgifterna för Grävseminariet i princip legat stilla. Priserna för studentbiljetter
har dessutom minskat två år i rad. Samtidigt har inflationen legat på omkring två procent per
år. På årsmötet 2018 beslöts också att föreläsare ska få betald deltagaravgift. Fouad Youcefi
föreslår därför att seminarieavgifterna höjs enligt följande förslag, exkl. moms (inom
parentes avgift 2017):
a) Ordinarie pris medlem: 4.699 kr (4.500)
b) Ordinarie pris student: 1.799 kr (1.750)
c) Ordinarie pris icke medlem: 10.500 kr (10.000 kr)
d) Boka tidigt-pris medlem: 3.999 kr (3.799)
e) Boka tidigt-pris student: 1.499 kr (1.499)
f) Boka tidigt-pris icke medlem: 10.500 kr (10.000 kr)
Styrelsen diskuterar förslaget. Sara Recabarren föreslår att det ordinarie priset inte höjs utan
ligger kvar. En omröstning mellan de två förslagen slutar 4-3 och styrelsen beslutar att anta
det ursprungliga förslaget om höjda seminarieavgifter. Styrelsen beslutar även, efter förslag
från Åsa Larsson, att avrunda avgifterna till hundratal.
9. Grävfonden
Fouad Youcefi informerar om att det inkommit 11 ansökningar till det första stipendiet som
ska delas ut av Grävfonden. Stipendiet delas ut den 23 oktober vid en ceremoni med
speciellt inbjudna gäster.
10. Guldspadeinlämning
Deadline har passerat för första halvårets inlämning till guldspaden. 79 bidrag har lämnats in,
vilket är bra. Den digitala inlämningen har fungerat.
11. Internationella samarbeten
Valeria Helander informerar om att FGJ fortsätter samarbetet med journalistföreningen i
Azerbajdzjan. Planen är att representanter från föreningen åker dit innan jul och att
journalister från Azerbajdzjan kommer till grävseminariet i april.
Fouad Youcefi har avtalat möte med David Kaplan, chef för GIJN, Global Investigative
Journalism Network, i New York för att diskutera framtida eventuella samarbeten mellan
föreningarna.
12. Scoop
Scoops nya redaktör Daniel Wiklander är på plats och presenterar sig och kommande
nummer. Ansvarig utgivare för Scoop ska ändras hos PRV. Nya möbler och mobiler till
kansliets medarbetare är på gång.
13. Kurser
Grävhäng, som är FGJ:s nya träffpunkt, ska hållas i Stockholm den 9 november på SVT.
Följande grävare är inbjudna för att berätta om sina jobb. Träffarna är öppna för både
medlemmar och andra. Målet är att sprida metoder och ge utrymme för diskussioner kring
gräv. Ambitionen är även att värva medlemmar.
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Föreläsarna är:
a) Anna-Klara Bankel och Emil Larsson, SVT, som berättar om hur man förhöjer och fördjupar
det grävande berättandet genom att föra in den dokumentära bilden och det nära mänskliga
perspektivet.
b) Erik Wisterberg och Jon Mauno Pettersson, Breakit berättar om Sveriges första live-raff
om slitet som cyklande matleverantör för Uber Eats och Foodora.
c) Lisa Röstlund och Anna Gustafsson på Dagens Nyheter berättar om granskningen av
Karolinska universitetssjukhuset, enorma konsultfakturor utan riktiga underlag, jäv och ett
vårdsystem som havererat, med mörkade cancerköer där väntande patienter avlidit.
En traditionell kurs i att granska kommunens ekonomi är dessutom inplanerad med Malin
Crona under hösten i Stockholm.
14. Webbutskottet
Styrelsen diskuterar förbättringar av hemsidan. Fouad Youcefi får i uppdrag att i
medlemsmejlet efterfråga idéer från medlemmarna och vad de vill använda sajten till.
Styrelsen ger webbutskottet i uppdrag att tillsammans med medlemsutskottet formulera en
plan för webbens utveckling. Återrapportering ska ske i december.
Om möjligt för inblandade parter kan medlemsutskott och webbutskott ha ett gemensamt
möte efter styrelsemötet den 23 oktober.
15. Sponsring
Bordlägges till nästa möte.
16. Nytt möte
23 oktober i Stockholm då även Grävfondens stipendium delas ut.
17. Övriga frågor
Styrelsen önskar ett längre avtal med ett företag som sköter administration under
grävseminariet. Fouad Youcefi har börjat ta in offerter och kommer att delge styrelsen dem
inför nästa möte.
Styrelsen riktar ett stort tack till Valeria Helander och Fouad Youcefi som varit ansvariga för
satsningen på grävscenen på Bokmässan under två dagar. Under själva styrelsemötet hålls
föreläsningar som anknyter till grävande journalistik på scenen. En utvärdering av satsningen
ska göras.
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………………………………………………………………………….
Jessica Ziegerer
Sekreterare

………………………………………………………………………….
Sara Recabarren
Justerare
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………………………………………………………………………….
Marléne Dahlin
Justerare
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