Föreningen grävande journalister
Protokoll från styrelsemöte
26 oktober, 2017
TV4, Stockholm.
Närvarande: Åsa Larsson, Sara Recabarren tom §18, Anna Tiberg, Jessica Ziegerer, Fouad
Youcefi, Zara Nasenius (kansli)
På telefon: Johan Wessman (tom §13, samt ej §7,§10) och Lena Pettersson tom §13.
Ej närvarande: Valeria Helander, Arne Müller.

§1. Mötet förklaras öppnat.
§2. Till mötesordförande väljs Fouad Youcefi.
§3. Till sekreterare väljs Jessica Ziegerer.
§4. Till justerare väljs Åsa Larsson och Sara Recabarren.
§5. Dagordningen godkändes.
§6. Ledamöterna i styrelsen presenterade sig. Fouad Youcefi hälsade nya ledamöter
välkomna och föredrog hur styrelsearbetet bedrivs. Styrelsen beslutar att lotten avgör
vilken suppleant som träder in i händelse av omröstning.
§7. Genomgång av tidigare protokoll. Jessica Ziegerer har gått igenom samtliga protokoll
från 2017 och sammanställt och rangordnat beslut om att påbörja eller utreda projekt
tidsmässigt. Styrelsen uppdrar åt henne att lägga in sammanställningen som en
to-do-lista i FGJ:s nya mapp. Listan ska fungera som ett levande dokument, där vi lägger
till och stryker allt eftersom.
§8 Kansli. Zara Nasenius som arbetar på kansliet presenterar sig och redogör för läget
just nu. Styrelsen beslutar att kansliutskottet ska ta kontakt med Zara, diskutera aktuella
frågeställningar och återkoppla vid nästa möte.
§9 Kurser. Åsa Larsson berättar om två inplanerade kurser som ska genomföras under
hösten. Malin Crona, Så gräver man i kommunens ekonomi 6 november på NWT i
Karlstad samt Jens Finnäs, Excel, 29 november på Metro i Stockholm. Styrelsen beslutar
att förslaget om att utveckla kursverksamheten, som länge funnits som en idé, verkligen
ska tas upp på nästa möte.
§10 Guldspaden. Bertholof Brännström, ordförande i guldspadejuryn, är med på telefon.
Han berättar att guldspadejuryn har börjat gå igenom första halvårets bidrag. Hittills har
86 bidrag kommit in i de sju olika kategorierna.

Styrelsen beslutar att Johan Wessman ersätter Mathias Ståhle i arbetet med att
utvärdera guldspadekategorierna tillsammans med Bertholof Brännström. Uppdraget ska
återrapporteras i februari.
Styrelsen diskuterade förutsättningarna för presskonferensen där de nominerade
offentliggörs.
§11. Arbetsfördelningen i styrelsen.
Styrelsen beslutar om följande utskott:
Arbetsutskottet: Fouad, Johan, Sara
Sponsring, annons, marknadsföring: Johan, Anna, Fouad
Utbildningsutskottet: Åsa, Lena, Anna
Kansliutskottet: Jessica, Sara, Johan
Webbutskottet: Åsa, Anna
Medlemsutskottet: Jessica, Arne, Lena
Jämställdhetsutskottet: Valeria, Sara
Internationella utskottet: Valeria, Emanuel, Fouad
Juridiska rådet/opinionsutskottet: Fouad, Emanuel (Samt externa : Julia Wågenberg,
Staffan Dahllöf, Per Hagström, Peter Jonriksson)
Reporterlistan: Jessica
Grävpodden: ?
Styrelsen beslutar att Åsa håller en snabbkurs i hur vi publicerar på webben under
lunchen vid nästa möte.
§12. Ekonomi
Nyvalde kassören Johan Wessman redogör för föreningens ekonomi. Just nu finns 1,2
miljoner kronor egna medel på kontot. FGJ har också tagit emot bidrag som ska
överföras till stiftelsen grävfonden.
Styrelsen beslutar att pengarna ska utbetalas när det finns ett stiftelseförordnande för
grävfonden som uppfyller kraven från årsmötet.
Arbetet med att införa ett digitalt molnbaserat system pågår också. Det ska vara klart till
årsskiftet 2018/2019 då det också planeras ett byte av bokföringsfirma.
Fouad Youcefi informerar om att lunch är en skattepliktig förmån sedan årsskiftet, vilket
styrelseledamöterna bör vara medvetna om. Johan kontaktar Skatteverket och tar reda
på vilka riktlinjer som gäller för föreningens representation.

§13 Grävfonden.
Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg berättar på telefon om grävfondens
framväxt. Efter flera års hårt arbete finns ett förslag till stiftelseförordnande.
Grävfondens styrelse har lämnat handlingar till Handelsbanken för att registrera ett
konto och banken ska vara behjälplig med registreringen hos länsstyrelsen.

FGJ-styrelsen uttrycker sin uppskattning över det stora arbete som grävfondens
ledamöter lagt ner och månar om framtida goda relationer och ett bra samarbete.
Fouad Youcefi påtalar att det enligt senaste årsmötet är viktigt att ”styrelsen i FGJ får i
uppgift att utforma stiftelseförordning, besluta om den samt inlämna den för registrering
vid länsstyrelsen.”
FGJ-styrelsens arbetsutskott får tillsammans med Emanuel Sidea i uppdrag att titta
närmare på förslaget till stiftelseförordnandet, ha en dialog med grävfondens styrelse
och lämna eventuella synpunkter. Därefter ska arbetsutskottet återkomma till
FGJ-styrelsen med ett beslutsunderlag.
Ärendet bör hanteras skyndsamt för att donerade medel inte ska beskattas.
Ambitionen från båda styrelserna är att stiftelsen ska vara grundad de närmaste
månaderna.
§14. Framtid FGJ
Bokmässan.
Eftersom tidigare ordförande avgått och förutsättningarna har ändrats, beslutar
styrelsen att säga upp avtalet om ett samarbete med Bokmässan innan oktobers utgång.
Styrelsen är dock enig om att ambitionen fortfarande är att skapa ett mer omfattande
samarbete med bokmässan. Foaud Youcefi och Valeria Helander i uppdrag att med
utgångspunkt från förra avtalet ta fram förslag på ett nytt till nästa möte.
Nordisk databaskonferens.
Fouad Youcefi och Anna Tiberg får i uppdrag att ta fram ett förslag för hur vi går vidare
med utredningen av en nordisk databaskonferens tillsammans med norska
grävföreningen Skup.
Samarbete med extern part
Sponsorsutskottet får i uppdrag att fortsätta utreda samarbetet med extern part.
§15. Gräv18
Emma Johansson är med på telefon och berättar grävseminariet i Helsingborg 2018.
Programmet börjar ta form och den 17 november öppnar fönstret för anmälningar. Viktig
nu är att föreningens nye ordförande skriver på avtalen med Arenan och Meetx.
Styrelsen uppmanar grävarrangören att jobba hårt med att få in anmälningar, ta kontakt
med tidigare samarbetspartners och att arbetet med grävtidningen bör formaliseras så
snart som möjligt.
§16. Priser på Gräv18
Styrelsen beslutar om priser för Grävseminariet i Helsingborg 2018 (exkl moms)
Studenter (utan middag): 1750 kr
Medlemmar: 4500 kr
Icke-medlemmar: 10 000 kr
Boka-tidigt-rabatt
Student (utan middag): 1499 kr

Medlem: 3799 kr
Icke-medlemmar: 10 000 kr (ingen boka-tidigt-rabatt)
§17. Stipendier Gräv18
Styrelsen beslutar för andra året i rad att avsätta 90 000 kronor till stipendier till
Grävseminariet 2018. 20 frilansjournalister får 3000 kr i rabatt och 20 studenter får 1500
kr rabatt.
§18. Studentpris Guldspadegalan
Studentpris på guldspadegalan har efterfrågas. Styrelsen beslutar att arrangörerna i
Helsingborg själva kan fatta beslut om eventuella rabatter på galan.
§19. Gräv19
Fouad Youcefi meddelar att arbetet med att hitta arrangör till Gräv19 har påbörjats.
§20 Scooop
Per Agerman presenterar sig för de nya ledamöterna och berättar om nästa nummer.
§21. Scoop 2.0
Scoop 2.0 ligger i träda och arbetet bör få en nystart efter årsskiftet.
§22. Medlemsutskottet.
Jessica Ziegerer redogör för planen som togs fram för medlemsrekrytering i
medlemsutskottet och nu bör revideras.
§23. Webbutskottet.
Åsa Larsson berättar om tankarna på att vidareutveckla sajten. Webbutskottet planerar
en workshop med utskottet där idéer spånas fram. Fouad Youcefi skickar i det arbetet
med en idé om att skapa en gräv-wiki.
§24. Nästa möte.
Nästa möte hålls efter den 30 november. Exakt dag bestäms senare.

………………………………………………………………………….
Jessica Ziegerer
sekreterare

………………………………………………………………………….
Sara Recabarren
justerare

………………………………………………………………………….
Åsa Larsson
justerare

