Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 10, 2018
Datum: 23 oktober, 2018
Plats: TV4, Stockholm
Deltagande ledamöter: Sara Recabarren, Anna Tiberg, Marlene Dahlin (tom §12), Jessica
Ziegerer (from §13), Arne Müller (på telefon), Åsa Larsson (på telefon) Lena Pettersson
(på telefon tom §12), Johan Wessman (på telefon), Valeria Helander (på telefon tom
§12).
Ej närvarande: Fouad Youcefi.
1. Mötets öppnande.
Sara Recabarren förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Sara Recabarren valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Marlene Dahlin valdes till sekreterare för §1-12).
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare för §13-19).
4. Val av justerare.
Johan Wessman och Anna Tiberg valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes efter några justeringar av praktiska skäl.
6. Kansli.
Föreningen har köpt enklare möbler till kontoret. Styrelsen efterfrågar att de anställda
på kansliet redovisar sina tider genom en månadsrapport till kansliutskottet.
7. Kurser.
Åsa Larsson redogör för kursutskottets arbete: Malin Crona kommer att hålla en kurs på
Dagens Arbete och utbildningsutskottet arbetar för att locka kursdeltagare.
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8. Grävhäng.
Grävhäng hålls den 9 november på SVT. Affischer är klara och har hängts upp på olika
redaktioner. Styrelsen diskuterade evenemanget och beslöt att bjuda på mackor,
sodavatten och kaffe. FGJ:s ordförande är moderator och kontaktar deltagarna inför
kvällen.
9. Guldspadeinlämning.
Gudspadejuryns ordförande Bertholof Brännström är med på telefon och berättar att
inlämningen av bidrag till Guldspaden ser bra ut. Enstaka kategorier har lite färre bidrag.
Kansliet föreslås vända sig till bokförlagen i början av december
10. Ekonomi och försäljning.
Kassör Johan Wessman går igenom budgeten och informerar om att flera av
sposnringssavtalen går ut. Han föreslår att föreningen arbetar med stödmedlemmar
istället för sponsorskap. Fouad Youcefi och Johan Wessman ska söka stödmedlemmar på
redaktionerna. Styrelsen beslutar om att påbörja försäljningen i början av november.
Johan tar fram upplägg och reklambroschyr.
11. Scoop 2019.
En plan för utredningsarbetet för Scoop ska tas fram. Styrelsen ska lägga fram ett förslag
på Scoops utformning till årsmötet. Styrelsen ger arbetsutskottet mandat att ta fram en
tidsplan och mandat att eventuellt förlänga nuvarande redaktörs kontrakt.
12. Webb.
Webbutskottets Åsa Larsson lämnade en utförlig redogörelse över de idéer som finns för
att utveckla föreningens sajt. Styrelsen diskuterade idéerna, återkopplade med
synpunkter och bad webbutskottet återkomma med en prioriteringsordning till
decembermötet.
13. Bokmässan.
Valeria Helander lämnar en utvärdering av FGJ:s grävscen på bokmässan. Föreningen fick
bra genomslag på själva mässan och till en bredare allmänhet. Ekonomiskt gick
föreningen med en mindre vinst. Utmaningarna har varit att nå ut med arrangemanget
till medlemmarna och att arbetet varit tidskrävande. En diskussion har inletts om att
fortsätta ett samarbete med Svenska mässan även nästa år.
14. Scoop.
Scoops redaktör Daniel Wiklander gästar mötet och berättar att Scoop nr 3 är klar och
lämnad till tryck. Möbler och utrustning är på plats på kontoret, däremot saknas
fortfarande telefoner till kansliet samt redigeringsprogram.
Styrelsen beslutar att Johan Wessman kollar upp olika alternativ för två mobiltelefoner,
en till kanslist samt en till Scoopredaktören. Därefter tar arbetsutskottet beslut om
inköp.
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Johan Wessman meddelar att han önskar en förteckning på vilka frilansare som har
anlitats av Scoop.

15. Gräv19.
Grävgeneral Kersti Forsberg är med på telefon och berättar om Gräv19 i Kalmar.
Seminariet ska hållas i Kalmarsalen och Late Night på Stadshotellet. Tema är beslutat och
arrangörsgruppen har börjat arbeta fram programmet. Funderingar kring jubileumsåret
har också påbörjats. Dessutom ska ett föredrag för allmänheten i Kalmar ska arrangeras.
Presskonferensen för de guldspadenominerade diskuterades. Kersti Forsberg tar kontakt
med Fouad Youcefi och Bertholof Brännström för att bestämma hur den ska arrangeras.
Kersti Forsberg efterlyser besked om vilket företag som ska sköta administrationen för
grävseminariet. Arbetsutskottet har tagit in offerter för att sluta ett treårigt avtal. Tre
företag har svarat och utvärdering har skett. Styrelsen beslutar att ge arbetsutskottet i
uppdrag att fatta beslut om det bästa anbudet.
16. Stipendier.
För tredje året i rad beslutar styrelsen att avsätta 90 000 kronor i stipendier till
grävseminariet. 20 studenter får 1500 kronor i rabatt och 20 frilansjournalister får 3000
kronor i rabatt. Anna Tiberg kontaktar journalistutbildningarna för att marknadsföra
stipendierna.
17. Medlemsutskottet.
Styrelsen diskuterar medlemsutskottets funktion och beslutar att utskottet ska ägna sig
åt hur föreningen kan värva medlemmar. Till ny sammankallande i medlemsutskottet
väljs Anna Tiberg. Övriga deltagare är Jessica Ziegerer, Arne Müller och Lena Pettersson.
Utskottet ska undersöka huruvida det går att swisha pengar för att bli medlem direkt vid
aktiviteter som till exempel grävhäng. Nyblivna medlemmar kan få en Scoop med sig
direkt.
18. Genomgång av tidigare protokoll.
Protokoll från den 28 september gicks igenom. Styrelsen noterade att protokollet från
årsmötet ska sändas in till PRV omgående. Fouad Youcefi/Anna Tiberg ansvarar för detta.
19.Övrigt.
Fouad Youcefi har träffat David Kaplan, vd på GIJN och diskuterat framtida samarbeten.
Han kommer att återrapportera till styrelsen. Jessica Ziegerer ska lägga upp höstens
protokoll på hemsidan.
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………………………………………………………………………….
Sekreterare (§1-13)
Marléne Dahlin

………………………………………………………………………….
Sekreterare (§14-19)
Jessica Ziegerer

………………………………………………………………………….
Justerare
Johan Wessman
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………………………
………………………………………………….
Justerare
Anna Tiberg
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