Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 3, 2019
Datum: 27 mars, 2019
Plats: Telefonmöte.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Valeria Helander, Johan Wessman, Marléne
Ärlemalm Dahlin, Jessica Ziegerer (from §11), Lena Pettersson (tom §10), Sara Recabarren
(tom §11)

§1. Fouad förklarar mötet öppnat.
§2. Fouad valdes till ordförande
§3. Lena Pettersson (tom § 10)/Jessica Ziegerer (from §11) valdes till sekreterare
§4. Valeria Helander och Sara Recabarren valdes till justerare
§5. Dagordning godkändes med två övriga frågor:
1.
Medieledarna vill bidra till Gyllene Dynamon.
2.
Hantering av felpublicerad personuppgift.
§6 Stipendievinnare – Fouad redogjorde för inkomna och beviljade ansökningar.
Totalt har 23 personer beviljats stipendium för ett sammantaget värde om 54 000 kronor.
Diskussion om överblivna medel där styrelsen beslutade att bidra till Grävfondens insamling
för gräv-stipendium till GIJC. AU får i uppdrag att besluta om lämplig summa.
§7. Styrelsepolicy. Frågan bordlades då diskussioner pågår.
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§8. Inför årsmötet - allmänt
a.
Allmän information. Fouad redogjorde för läget inför årsmötet.
b.
Bokslut och verksamhetsberättelse 2018. Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen med smärre justeringar och i dess nuvarande skick. Johan och Fouad får i
uppdrag att färdigställa och skicka till medlemmarna.
c.
Verksamhetsplan 2019 godkändes med smärre justeringar.
d.
Budget 2019 bordlades för att ta beslut per capsulam senast söndag 31/3 2019.
e.
Medlemsavgifter 2019 beslutades i enlighet med förslag. Styrelsen ber årsmötet att
uppdra åt styrelsen att införa de nya avgifterna från och med 20190701.
§9 Inför årsmötet - propositioner
a.
Förändrade stadgar för FGJ. Beslutade godkänna föreslagen proposition
b.
Arvode till styrelse för FGJ och Grävfonden. Beslutade godkänna föreslagen
proposition.
c.
Utveckling av Scoop och fgj.se. Beslutade godkänna föreslagen proposition.
§10. Inför årsmötet - styrelsens svar på motioner
a.
Motion 1 – Revision. Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att avslå motionen.
Lena Pettersson skriver ett svar att skicka ut till medlemmarna.
a.

Motion 2 och 3 samt proposition 3 – Guldspadekategorier. Styrelsen diskuterade
motionerna och förslag till proposition, samt beslutade om en proposition för Fouad
att formulera och skicka ut till medlemmarna.

§11 Gräv19. Grävgeneralen Kersti Forsberg informerar om läget en vecka före
grävseminariet och att de sista programpunkterna på schemat är fyllda. Styrelsen och
grävgeneralen diskuterar detaljfrågor kring seminariet, galan och Late night show. Fouad
Youcefi uppmanar styrelsen att teckna sig för att presentera Nominerade berättar.
§12 Gräv20. Styrelsen fattar beslut om var nästa års grävseminarium ska hållas. Beslutet
hålls hemligt till guldspadegalan under grävseminariet. En representant för nya
arrangörsgruppen ansluter till mötet och berättar om vem som blir nästa års grävgeneral.
§13 Scoop. Scoopredaktör Daniel Wiklander ansluter till mötet och berättar om tidningens
engagemang på grävseminariet. Senaste numret av Scoop har just släppts.
§14 Årets rullgardin. Styrelsen får information om nomineringar som inkommit. Styrelsen ska
under den kommande veckan enas om en vinnare.
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§15 Bokslut. Kassör Johan Wessman redogör för årets bokslut som visar ett mindre
underskott, men bättre än budget. Ekonomin är stabil. Antalet medlemmar har sjunkit något
jämfört med förgående år. Kassören uppmanar styrelsen att det kommande året arbeta med
att öka intäkterna framför nya aktiviteter.
§16 Nästa möte hålls på grävseminariet. Årsmöte hålls den 5 april, konstituerande
styrelsemöte den 6 april.
§17 Övrigt.
a. Fouad Youcefi informerar om att föreningen har noterat en att en personuppgift
behandlats på fel sätt och vidtar åtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen.
b. Medieledarna avser att skänka 10 000 kr till pristagaren av årets Gyllene dynamon.
Styrelsen uttrycker sin uppskattning.
c. Styrelsen avtackar de förtroendevalda som valt att lämna sina uppdrag vid årsmötet:
Valeria Helander, Johan Wessman och Arne Müller. Styrelsen uttrycker sin uppskattning för
allt jobb de lagt ner för föreningen och för medlemmarnas räkning.
d. Fouad informerar om att en ansökan till samarbetsprojekt kring grävande journalistik i
MENA-regionen samt Östeuropa lämnats in till Creative Force. Svar väntas från Svenska
Institutet inom en månad.

………………………………………………………………………….
Sekreterare (tom §10)
Lena Pettersson
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………………………………………………………………………….
Sekreterare (from 11)
Jessica Ziegerer

………………………………………………………………………….
Justerare
Valeria Helander

………………………………………………………………………….
Justerare
Sara Recabarren (tom §11)

………………………………………………………………………….
Ordförande
Fouad Youcefi
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