Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 2, 2019
Datum: 27 februari, 2019
Plats: Telefonmöte.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Sara Recabarren, Lena Pettersson (t.o.m
§15) Anna Tiberg (fr.o.m §13), Johan Wessman och Marléne Ärlemalm Dahlin (båda
fr.o.m. §13 t.o.m. §15),
Frånvarande: Arne Müller, Valeria Helander, Jessica Ziegerer
1. Mötets öppnande
Fouad hälsade deltagarna välkomna till mötet.
2. Val av mötesordförande
Fouad valdes till mötesordförande
3. Val av sekreterare
Fouad valdes till sekreterare
4. Val av justerare
Åsa Larsson och Sara Recabarren valdes till justerare
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
6. Genomgång av tidigare protokoll
Tidigare protokoll gicks igenom.
7. Bokslut
Fouad berättade att bokslutsarbetet blivit försenat med anledning av dödsfall. Till
nästa möte finns ett färdigt bokslut för styrelsen att fastställa.
8. Inför årsmöte/verksamhetsberättelse
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Fouad berättade att kallelse till årsmötet skickats ut, men att adressen behöver
justeras efter besked från Grävarrangören. Ny kallelse skickas ut snarast.
Motioner ska vara anmälda till styrelsen senast den 15 mars. Fouad föreslog att
styrelsen använder sig av samma arbetsordning som förra året. När eventuella
motioner kommit in så portioneras de ut bland styrelseledamöterna som
förbereder underlag för styrelsens svar. Styrelsens svar på motioner behandlas på
styrelsemötet i mars.
Fouad föreslog att även styrelsens propositioner skall vara färdigformulerade till
den 15 mars, och att de därefter behandlas vid styrelsemötet i mars.
Fouad ansvarar för att följa upp beslut som togs vid förra årets årsmöte, samt att
sammanställa propositionen om stadgeförändringar (bekräftande beslut)
Sara och Lena ansvarar för att formulera en proposition om guldspadekategorier
Fouad berättade att arbetet med verksamhetsberättelsen pågår och att han tagit
över ansvaret för att sammanställa den färdiga verksamhetsberättelsen från
Johan.
9. Grävhäng
Lena berättade om planerna på ett ”Grävhäng” i Borås. Tre föreläsare är bokade,
och evenemanget hålls på Borås Tidning. FGJ representeras på plats av Lena och
Valeria. Fortfarande var väldigt få anmälda, Lena uppmanar styrelseledamöterna
försöka marknadsföra eventet.
Fouad berättade också om intresse om att arrangera Grävhäng finns från flera
andra orter och redaktioner, däribland Göteborgs-posten.
10. Creative Force
Fouad berättade om att ansökan till samarbetsprojekt kring grävande journalistik
i MENA-regionen samt Östeuropa lämnats in till Creative Force. Svar väntas från
Svenska Institutet inom en månad.
11. Kurser
Åsa berättade att kursutskottet fortsätter sondera terrängen för en Excel-kurs i
norra Sverige.
12. Gräv20
Fouad berättade om arbetet med att utse nästa års grävarrangör. Formellt beslut
tas vid nästa styrelsemöte.
13. Scoop
Daniel Wiklander berättade om det närmaste numret av Scoop som fokuserar
mycket på jubiléet för Grävseminariet. Numret är senarelagt en aning för att få in
Guldspade.
14. Utveckling av Scoop och fgj.se
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Mötet diskuterade utredningen av Scoops framtid, och framtiden för FGJ:s
hemsida.
Inför mötet har styrelsens olika utskott, samt Scoop-redaktören diskuterat
möjliga framtidsscenarion för Scoop. En grupp har utgått från att Scoop läggs ned,
och att resurserna istället fokuseras på att utveckla fgj.se med fler nyheter och
verktyg för ökad medlemsnytta.
En grupp har utgått från Scoop som papperstidning läggs ned men fortsätter som
webbtidning. Alla saker värdefulla för medlemmar. På sajt.
En grupp har utgått från att Scoop finns kvar i pappersform och gör en satsning
online. Gruppen har särskilt tittat på hur FGJ bättre kan nå ut med Scoop online,
samtidigt som nya verktyg utvecklas på sajten.
Mötet gick igenom de olika förslagen och diskuterade för- och nackdelar.
Mötet beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att sammanställa för- och
nackdelar med de olika förslagen, och att utifrån det formulera en proposition
med syfte att utreda kostnaderna för ett av förslagen.
15. Gräv19
Kersti Forsberg berättade om arbetet med Gräv19. Det har gått fortsatt trögt i
sponsorarbetet. En ny större sponsor är dock på gång.
Programmet är i princip fulltecknat. Ordföranden uppmanar grävarrangören att
söka använda någon av de kvarvarande programtiderna till föreläsningar kring
några av den senaste månadens uppmärksammade gräv.
Grävarrangören kommer inom kort att skicka programmet för ”nominerade
berättar”. Därefter kommer styrelsen att skriva upp sig på olika pass för att
presentera de programpunkterna.
16. Nästa möte
Mötet beslutade hålla nästa styrelsemöte onsdagen den 27 mars
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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………………………………………………………………………….
Fouad Youcefi
Sekreterare

………………………………………………………………………….
Sara Recabarren
Justerare

………………………………………………………………………….
Åsa Larsson
Justerare
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