Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 7, 2019
Datum: 14 augusti, 2019
Plats: SVT Stockholm, Oxenstiernsgatan 26.
Deltagande ledamöter:  Fouad Youcefi, Sara Recabarren, Johan Persson, Aris
Velizelos, Jessica Ziegerer, Marléne Ärlemalm Dahlin, Åsa Larsson (på telefon), Anna
Tiberg (from §10). Scoops redaktör Daniel Wiklander (from §10)
Frånvarande: Lena Pettersson, Elin Turborn.

1. Mötets öppnande
Fouad hälsar styrelsen välkommen tillbaka efter sommaren och öppnar mötet.
2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
4. Val av justerare
Sara Recabarren och Aris Velizelos väljs till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen med vissa justeringar i ordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Jessica Ziegerer har gått igenom samtliga protokoll under året för att fånga upp
ärenden som ännu ej hanterats. Styrelsen fördelar uppdragen enligt följande:
- Fouad Youcefi ska informera grävarrangörerna om det nya överskottskravet.
- Jessica Ziegerer ska uppdatera texten på sajten om de nya
guldspadekategorierna.
- Till GIJC i Hamburg åker, förutom Fouad Youcefi även Anna Tiberg och Sara
Recabarren.
- Swishlösning för föreningen är på gång. Johan Persson och Jessica Ziegerer
har kontakt med bank respektive Föreningshuset.
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Två beslut från årsmötet är ännu inte genomförda. Att utreda om någon
medlem kan utveckla och underhålla föreningens hemsida. Samt att i
framtiden utreda guldspadekategorierna utifrån mediernas resurser.

7. Arbetsutskottets rapport
a)
Guldspadeinlämningen
Deadline för guldspadeinlämningen är den 11 september. För att uppdatera
hemsidan med rätt information kommer inlämningen att stängas av tillfälligt av Åsa
Larsson. Jessica Ziegerer uppdaterar informationen på hemsidan. Aris Velizelos ser
över valmöjligheterna i formuläret. Och Fouad Youcefi pratar med Dohi och FGJ:s
kanslist. Målsättningen är att öppna inlämningen den måndag 26 augusti.
b) Nya guldspadekategorier
De nya kategorierna ska marknadsföras. Fouad Youcefi informerar i medlemsbrev
och kontaktar nyhetschefer. Sara Recabarren skriver en nyhet på hemsidan i
samband med öppningen av inlämningen.
c) Avsägande av förtroendeuppdrag
Elin Turborn har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot. Styrelsens plan är att
adjungera en ledamot fram till nästa årsmöte.
d) Gräv20
Arbetet med grävseminariet i Borås pågår. Ordföranden Fouad Youcefi ska snart
signera kontrakt för lokalen.
Styrelsen diskuterar hur stödet till arrangörsgrupperna generellt kan förbättras och
resor till internationella konferenser.
8. Kassörens ekonomiska rapport
a) Obetalda medlemsavgifter
22 personer har gått på Gräv19 i Kalmar för medlemspris men ännu inte betalat
medlemsavgift. Johan Persson föreslår att föreningen sänder kravbrev med en
faktura på mellanskillnaden till priset för icke-medlem.
Styrelsen beslutar att FGJ:s kanslist under sina första tre arbetsveckor efter
semestern ringer runt till dem som inte har betalat och informerar om att de måste
betala priset för icke-medlem om medlemsavgift ej inkommer. Kravbrev med faktura
går ut den sista september.
Totalt har 167 personer inte betalt medlemsavgiften trots tre påminnelser. Styrelsen
beslutar att försöka behålla dem som medlemmar och sända avier med medföljande
brev från ordföranden med posten.
b) Testamente.
Styrelsen informeras om att en privatperson vill testamentera delar av sin
kvarlåtenskap till FGJ. Personen önskar att pengarna ska användas till journalistik
med internationell inriktning. Kassören har tillskrivit personens juridiska ombud och
tackat.
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c) Fastställande av resultat för Gräv19
Kassör Johan Persson meddelar att slutgiltigt resultat ännu inte klart men att det ser
bra ut.
d) Firmatecknare för föreningen.
Föreningen behöver ett nytt beslut angående firmatecknare. Fouad Youcefi föreslår
att följande personer får teckna föreningen var för sig:
Fouad Youcefi, 890112-1395
Johan Persson, 651211-4031.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
9. Utbildningsutskottets rapport
Anna Tiberg meddelar att allt, utom lokal, är klart inför höstens kurs i sociala medier
med Emelie Rosén, SR, den 17 september. Kursen ska nu marknadsföras.
I oktober planeras Grävhäng i Göteborg, i samband med att Grävfonden delar ut sitt
stipendium.
10. Webbutskottets rapport
a. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida.
Scoops redaktör Daniel Wiklander ansluter till mötet. Jessica Ziegerer informerar om
det pågående arbetet. Styrelsen har i en enkät fått ge förslag på vad sajten ska
användas till och idéerna är många. En workshop för utvecklingsarbetet planeras.
Utredningen om att digitalisera och på sikt fasa ut Scoop i print fortskrider. Utskottet
har tagit fram en kalkyl för kostnader och intäkter för tre framtida faser, att
digitalisera Scoop och behålla print som idag, att digitalisera Scoop och behålla print
med halverat antal sidor, att endast ha en digital Scoop.
Styrelsen fick ta del av kalkylen och informerades om osäkerhetsfaktorer, såsom
bidraget från kulturrådet och kostnader för it-support.
Styrelsen beslutar att webbutskottet i september ska ha en workshop om sajtens
innehåll tillsammans med en konsult samt föra en dialog med Scoops redaktör om
hur en digitaliserad Scoop ska se ut och i vilken takt den ska genomföras.
Styrelsen ger webbutskottet i uppdrag att återkomma med ett konkret förslag med
kostnadskalkyl och detaljerad tidplan till oktober- eller novembermötet.
11. Medlems- och marknadsutskottets rapport
Marléne Ärlemalm Dahlin håller på att sammanställa en lista över ansvariga på olika
medier som kan tillfrågas om stödmedlemskap. Alla ledamöter ombeds skicka in
lämpliga namn. Därefter ska utskottet kontakta dem. Alla styrelsemedlemmar
uppmanas också värva en medlem.
Marléne Ärlemalm Dahlin uppdaterar broschyren om stödmedlemskap.
12. Bokmässan
Redaktör Daniel Wiklander ser till att det finns tidningar i tidskriftsmontern på
bokmässan.
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13. Scoop
Redaktör Daniel Wiklander berättar om årets tredje nummer, som bland annat
handlar om miljö och miljöprofilerade journalister.
14. Internationella utskottets rapport
Fouad Youcefi informerar om arbetet med Swedish Investigative Journalism
Initiative. 44 journalister från Mellanöstern och Nordafrika kommer att kunna besöka
den globala grävkonferensen Hamburg, GIJC samt delta i en halvdags workshop på
onsdagen innan konferensen börjar. Två av deltagarna ska även få åka på
grävseminariet. Projektet håller budget.
15. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 25 september i Hamburg, kl 15-17. Ledamöter som
inte är med på plats deltar på telefon.
16. Övriga frågor
Inga.

……………………………………………
Jessica Ziegerer, sekreterare

………………………………………………
Aris Velizelos, justerare

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