Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 6, 2019
Datum: 19 juni, 2019
Plats: Telefonmöte.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Marléne Ärlemalm Dahlin, Åsa Larsson, Johan
Persson, Jessica Ziegerer
Frånvarande: Aris Velizelos, Anna Tiberg, Sara Recabarren, Lena Pettersson, Elin Turborn.

1. Mötets öppnande
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
4. Val av justerare
Johan Persson och Marléne Ärlemalm Dahlin valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Förra mötets protokoll gicks igenom. Jessica Ziegerer ska till nästa möte se över på samtliga
av vårens protokoll inklusive årsmötesprotokoll för att se om något fallit mellan stolarna.
7. Webbutskottets rapport
Åsa Larsson redogjorde för webbutskottets arbete som, förutom att sköta sajten, fokuserat
på utvecklingen av sajten och Scoop (§8).
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8. Utfasning av Scoop på sikt och samt utveckling av hemsida
Styrelsen har under året tagit fram tre framtidsscenarier för Scoop och sajten.
Förslag 1 utgår från att tidskriften Scoop helt läggs ned i såväl pappersform som online.
Förslag 2 utgår från att tidskriften Scoop läggs ned i pappersform men finns kvar online
Förslag 3 utgår från att tidskriften Scoop finns kvar i pappersform och gör en större satsning
online.
Webbutskottet har därefter fått i uppgift att välja vilken inriktning som ska utredas vidare.
Webbutskottet förslår att styrelsen går vidare med ett modifierat förslag av alternativ 2: Att
fasa ut papperstidningen Scoop på längre sikt, utveckla hemsidan och digitalisera Scoop.
Åsa Larsson redogör för och motiverar utskottets förslag. Styrelsen beslutar sedan, med en
mindre justering av förslaget, att:
- gå vidare och utreda webbutskottets förslag om utfasning av Scoop på längre sikt, en
utvecklad hemsida och digitalisering av Scoop.
- ge webbutskottet i uppdrag att till nästa möte återkomma till styrelsen med en grov
tidsplan för genomförandet
- ge webbutskottet i uppdrag att till september ta fram ett utkast för en ny sajt.
9. Utbildningsutskottets rapport
Åsa Larsson redogör för planeringen av höstens kursverksamhet. Tanken är att ha två
grävhäng och en eller två kurser. Planeringen i utskottet är i full gång. Styrelsen diskuterade
även hur vi kan öka antalet deltagande frilansare på FGJ-kurserna.
10. Internationella utskottet
Fouad Youcefi berättar om GIJC-projektet. 800 internationella journalister har sökt
stipendierna för Global Investigative Journalism Conference i Hamburg 26-29 september
2019 och ett 40-tal journalister har valts ut. GIJC kommer även att stå för en workshop för
deltagarna på onsdagen innan konferensen börjar.
11. Kansliutskottets rapport
Jessica Ziegerer redogjorde för arbetet i kansliutskottet. Ett avtal för tillsvidareanställning av
Scoopredaktören håller på att tas fram. Styrelsen beslöt att Fouad Youcefi informerar
Scoopredaktören om beslutet i §7 gällande Scoops utveckling. Önskemål om inköp av
utrustning till kansliet diskuterades. Förslagen bordlades dock till hösten.
12. Kassörens ekonomiska rapport
Kassör Johan Persson rapporterade att ekonomin fortfarande är stabil. Han har dock noterat
att det i nuläget finns mindre pengar på medlemskontot jämfört med föregående år och
flaggar för att föreningen, som just nu fokuserar på att få stödmedlemmar, även behöver
arbeta aktivt för att öka antalet vanliga medlemmar.
13. Fastställande av resultat från Gräv19
Bordläggs till nästa möte.
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14. Digitaliserad bokföring
Föreningens kassör Johan Persson berättar om förslaget att digitalisera bokföringen.
Styrelsen beslutar:
ställa sig bakom inriktningen på en övergång till digitaliserad bokföring enligt förslaget.
ge Johan Persson i uppdrag att hämta in offerter från åtminstone tre
redovisningsbyråer och lämna förslag på vilken föreningen ska anta.
ge Johan Persson i uppdrag att tillsammans med övriga kansliutskottet ta fram förslag
på hur arbetet med den ekonomiska administrationen ska fördelas.
uppdraget redovisas i september.
15. Arbetsutskottets rapport
a)
Gräv20.
Förslag om att höja vinstkravet för Grävseminariet föreligger från ordförande Fouad Youcefi
och kassör Johan Persson. Styrelsen beslutar att vinstkravet för Gräv20 ska vara 550 000
kronor.
b) Scoop
Fouad Youcefi informerar om att föreningen och Scoopredaktören är överens om
anställningsvillkor och ett kontrakt ska tecknas.
16. Nya Guldspadekategorier
Ett från förra mötet reviderat förslag om nya guldspadekategorier presenteras.
Styrelsen beslutar efter en omröstning med siffrorna 2-3 att godta förslaget om de nya
guldspadekategorierna med en mindre justering av sista meningen för Juryns särskilda pris
till följande: “Vid sitt arbete kan guldspadejuryn utgå från samtliga bidrag i de andra
tävlingsklasserna”. Webbutskottet får uppdrag att justera informationen på hemsidan.
17. Deltagande vid Bokmässan
Scoopredaktören har fått i uppdrag att representera FGJ vid bokmässan i Göteborg.
18. Deltagande vid GIJC i Hamburg
Fouad Youcefi åker till konferensen GIJC i Hamburg 26-29 september inom ramen för det
bidragsfinansierade projektet. Styrelsen beslutar att sända ytterligare två styrelseledamöter
till GIJC.
19. Höstens möten
För att ha god framförhållning för styrelseledamöter och arbetsgivare sätter styrelsen
följande mötesdatum till hösten:
14/8 Stockholm.
25/9 i Hamburg/telefon för övriga
24/10 Göteborg.
27/11 Stockholm
11/12 Telefonmöte
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20. Övriga frågor
Styrelsen beslutar att sista inlämningsdagarna för guldspadeansökningar är onsdagen den 11
september, 2019, och fredagen den 10 januari, 2020.
Då föreningen bytt kassör beslutar styrelsen beslutar att anmäla adressändring till
Skatteverket. Ny besöksadress är Internationella Byrån, Köpmantorget 1, 111 31 Stockholm.
Ny c/o-adress för posten är Johan Persson, Domherrevägen 51, 352 42 Växjö.

21. Mötet avslutas.
Fouad Youcefi förklarar mötet avslutat.

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

…………………………………………………………………...
Johan Persson
justerare
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…………………………………………………………………...
Marléne Ärlemalm Dahlin
justerare
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