Föreningen Grävande Journalister, Styrelsemöte, 20160209
Kl 1015 hos SJF, Vasagatan 50
Närvarande: Jens Finnäs, Emanuel Sidea, Bosse Vikingson, Terje Carlsson, Kerstin Weigl.
På telefon: Fouad Youcefi, Jan Axelsson
Dagordning
1.

Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.
Terje Carlsson valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Kerstin Weigl valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare.
Jens Finnäs och Emanuel Sidea valdes.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Protokollet från styrelsemötet 21 januari gicks igenom.
7. Sponsring
Styrelsen diskuterade uppståndelsen kring den olyckliga  men dessbättre betydelselösa 
formuleringen i sponsringsavtalet med Göteborgs stad, som Spanaren skrivit om. Styrelsen
står fast vid att sponsring är en central del av föreningens finansiering. Lärdomen är att vi
måste hålla avtalen stringenta, så enkla som möjligt. Styrelsen gav sponsringsutskottet i
uppdrag att ta fram en policy kring hur avtal ska skrivas.
8. Grävfonden på besök
Bosse informerade före besöket styrelsen om Grävfondens arbete fram till nu. Grävfonden 
Cecilia Zadig, Jan Mosander, Erik Palm, Agneta Lindblom Hulthén  och styrelsen
diskuterade hur arbetet ska gå vidare. Styrelsen uttalade sin stora uppskattning för det arbete
interimstyrelsen gjort.
Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda juridiska spörsmål och dra
upp riktlinjer för Grävfonden. Även graden av självständighet gentemot föreningen måste
klargöras. Arbetsgruppen ska bestå av två personer från styrelsen och två från Grävfondens
interimstyrelse. Styrelsen beslutade att utse Emanuel Sidea och Bosse Vikingson från
styrelsen, och gav Bosse i uppdrag att kommunicera det med Grävfonden så att arbetet kan
komma igång. En första avrapportering ska göras nästa styrelsemöte 8 mars.

9. Gräv16
Nils Hansson berättade på telefon om marknadsföringsarbete
för att nå fler redaktioner och få in fler anmälningar. 190 anmälda hittills. Antalet
anmälningar ligger i nivå med det som kan förväntas i nuläget, då de flesta anmälningar
kommer närmre själva konferensen. Programmet är nästan klart. Grävbilagan kommer i
början av mars.
10. SI på Gräv16
Terje berättade att SI:s senaste besked är att det inte finns pengar att skicka utländska
journalister till Gräv.
11. Scoop
Fredrik Nejman berättade per telefon att upplagan ökar, kostnaderna håller sig ungefär inom
budget. Det som har minskat är annonsintäkterna. Styrelsen diskuterade Fredriks förslag till
proposition om att i stadgarna ta bort kravet på redaktionskommitté för Scoop. Han tycker att
denna har spelat ut sin roll och att det bör vara upp till redaktören hur hen vill knyta till sig
rådgivare/personer som ger input. En idé är att styrelsen i stället utser en Scoopansvarig. Styrelsen
ställer sig bakom förslaget.

12. Praktiskt inför Gräv16
Terje informerade om några praktiska spörsmål, som föreningens monter. Styrelsen kommer
att samlas på torsdagskvällen. Ledamöterna uppmanades att boka tågbiljetter.
13. Inför årsmötet
Terje påpekade att allt underlag till årsberättelsen måste vara färdigt till nästa styrelsemöte.
Björn Häger har tackat ja till att leda årsmötet.
14. Förslag: Nytt juridikutskott
Styrelsen diskuterade det faktum att föreningen är efterfrågad och förväntningar finns att vi
driver frågor, kan fungera som remissinstans och så vidare.
Carl Larsson kom till mötet och fick styrelsens uppdrag att tillsammans med Fouad ta fram
ett förslag på ett juridikutskott. Förslaget ska presenteras på nästa styrelsemöte 8 mars.
15. Ekonomin
Föreningens revisor Siv Nordin kom till mötet och kunde rapportera att ekonomin är
tillfredsställande och att det blir ett plusresultat.

16. Jämställdhet
Jessica och Fouad har gjort en sammanställning av situationen vad gäller jämställdhet.
17. Webben
Jens redogjorde kort för Dohis offert på förbättrat inlämningssystem för Guldspaden.
Styrelsen beslutade av tidsbrist skjuta upp beslut till nästa styrelsemöte.
18. Kurser
Jens redogjorde kort för vilka kurser han för närvarande planerar. Den 20 maj hålls en
fördjupande kurs i databasjournalistik i Stockholm. Därtill håller Åsa på att ordna med en
kurs om webbresearch i Sundsvall tillsammans med Leo Wallentin i maj. Förhoppningen är
att Mittuniversitet ska sponsra med lokal.
19. Kansliet
Zara  som var sjuk  har lämnat en detaljerad lista över de frågor som är aktuella på kansliet
just nu.
20. Gyllene Dynamon
Styrelsen konstaterade att ett antal nomineringar har inkommit.
21. Rullgardinen
Terje fick styrelsens uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en sammanställning över vilka
förslag som har inkommit. En “vinnare” utses vid nästa styrelsemöte.

22. Inför Gräv17
Styrelsen diskuterade de två kandidater som fortfarande är aktuella. Styrelsen gav AU
uppdraget att fortsätta utredningsarbetet, som ska vara färdigt till nästa styreksemöte.

23. Grävpodden
Terje berättade om sitt fortsatta arbete med att spela in grävpoddar.

24. Mötet avslutades.

Vid protokollet:
……………………………………..
Kerstin Weigl

Justeras:
……………………………………..

Jens Finnäs
…………………………………...
Emanuel Sidea

