Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 2, 2018
Datum: 27 februari, 2018
Plats: Dagens Arbete, Olof Palmes gata, Stockholm
Deltagare: Fouad Youcefi, Sara Recabarren, Johan Wessman, Jessica Ziegerer, Anna
Tiberg, Arne Müller. Valeria Helander deltar på telefon till och med punkt 9.
Ej närvarande: Lena Pettersson, Emanuel Sidea, Åsa Larsson
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
4. Val av justerare.
Johan Wessman och Anna Tiberg valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll.
Styrelsen konstaterade att många beslut verkställts sedan förra mötet. Kvarstår att sätta
upp rutiner för föreningen som arbetsgivare samt att göra en årsplan för
kursverksamheten.
7. Scoop Russia
Valeria Helander redogjorde för hur förutsättningarna inom projektet Scoop Russia har
förändrats. Styrelsen beslutade att ge Valeria Helander mandat att fatta nödvändiga
beslut för projektet.
8. Scoop
Redaktör Per Agerman var med på telefon under punkterna 8 och 9. Han berättade om
nästa nummer samt aktuella frågeställningar för Scoop som till exempel avtalen med
Bibliotekstjänst, tryckeriet, Interpress/Tidsam.
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9. Gräv18
Grävgeneral Emma Johansson deltog på telefon och berättade hur arbetet med
Grävseminariet i Helsingborg fortskrider samt att annonssäljarens avhopp (se punkt 10)
inneburit mycket merarbete och potentiella intäktsförluster. Grävgeneralen och Scoops
redaktör samarbetar nu för att ro sponsorsarbete och annonsförsäljning i land. En ny
budget har anpassats efter läget och prognosen just nu ligger strax under vinstkravet.
Ordförande Fouad Youcefi uttryckte sin tacksamhet för att de båda engagerat sig i
sponsorsarbetet. Han påtalade också vikten av att hålla sig inom ramen för budgeten och
möjligheten använda de internationella gästerna från Svenska institutet som föreläsare.
10. Sponsring
Den till föreningen knutna annonssäljaren har sagt upp sig. Johan Wessman återkopplar
till honom för att få en överlämning. Styrelsen enas om att sponsorsgruppen och
kansligruppen tar fram ett förslag för att långsiktigt lösa annonsförsäljning och
sponsorsarbete. Förslaget ska redovisas i maj.
11. Gräv19
Flera kandidater har anmält intresse för att anordna Gräv19. Fouad Youcefi håller
fortsatt kontakt och ett förslag tas fram till nästa styrelsemöte.
12. Juridiska rådet
Juridiska rådet har skickat ett remissyttrande till justitiedepartementet om
utlandsspioneriutredningen (bilaga 1).
13. Kansliet
Utvecklingssamtal har hållits med föreningens anställda kanslist. Sara Recabarren
redogjorde för att att en retroaktiv löneökning ska fastställas och ett nytt kontrakt
tecknas. Jessica Ziegerer informerar om att föreningen är ansluten till Idea som har
kollektivavtal med Unionen. Representanter för Idea är behjälpliga i arbetet med att ta
fram ett nytt kontrakt.
14. Framtid FGJ
Nordisk databaskonferens: Skup har föreslagit att en nordisk databaskonferens hålls i
Norge varje år och inte vartannat i Sverige som tidigare diskuterats. Mot bakgrund av
detta beslutade styrelsen att tacka nej till erbjudandet.
Bokmässan: Arbetet med en större satsning på Bokmässan fortsätter som planerat.
15. Ekonomi
Johan Wessman berättade om att scanningcentralen för fakturorna snart ska vara igång.
Han poängterade också vikten av att föreningen har koll på utgifterna framöver och
samtidigt göra en nysatsning på att få fler sponsorer och annonsörer.
16. Årsberättelse
Arbetet med årsberättelsen är påbörjat och ska färdigställas de kommande veckorna.
17. Utveckling av stadgar
Arbetet med att förnya stadgarna har påbörjats. Styrelsen tog del av ett första utkast
samt diskuterade frågeställningar och formuleringar. Valberedningen, revisorer,
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guldspadejuryn och grävfondens styrelse har fått lämna förslag. Jessica Ziegerer och
Fouad Youcefi sammanställer ett förslag till nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade att låta en advokat ge synpunkter på det nya förslaget till stadgar till
en kostnad av 2500 kronor i timmen.
18. Guldspaden
19. Medlemsutskottet
20. Grävfonden
21. Kurser
22. Webb
Punkterna 18-22 bordlades till nästa möte på grund av tidsbrist.
23 Nästa möte
Telefonmöte hålls den 23/3.
24. Övriga frågor
En fråga angående guldspadeskulptur bordlades till nästa möte.

………………………………………………………………………….
Jessica Ziegerer
Sekreterare
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………………………………………………………………………….
Johan Wessman
Justerare

………………………………………………………………………….
Anna Tiberg
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Justerare
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