Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 8, 2019
Datum: 25 september, 2019
Plats: Telefonmöte med utgångspunkt från Hamburg
Deltagande ledamöter:
I Hamburg: Anna Tiberg, Fouad Youcefi, Jessica Ziegerer.
På telefon: Johan Persson, , Åsa Larsson, Sara Recabarren, Lena Pettersson.
Frånvarande: Aris Velizelos, Marlene Ärlemalm

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 mötessekreterare.
4. Val av justerare
Anna Tiberg och Sara Recabarren valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Swishlösning på hemsidan har dröjt, men tros vara igång till nästa grävhäng.
Samtal och brev till medlemmar som ej betalt medlemsavgift är på gång.
Lista på potentiella stödmedlemmar ska sättas upp.
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7. Arbetsutskottets rapport
Kassörens rapport
Kassör Johan Persson redogjorde för slutredovisningen för Gräv19 i Kalmar. Resultatet blev
693 000 kronor. Styrelsen konstaterar att grävseminariet glädjande nog lyckades gå med
vinst även efter årsmötesbeslutet om att bekosta seminarieavgift för vissa föreläsare.
Kassören uppmärksammar styrelsen på att kostnaden för Scoop väntas bli 100 000 kronor
högre än budgeterat. Anledningarna är bland annat fakturor från förra året samt dyrare
distributionskostnader. Redaktören har av uppmanats att vara återhållsam med kostnaderna
och besparingar har identifierats. Med digital bokföring ska redaktören framöver kunna få
bättre överblick över ekonomin.
Anna Tiberg påtalar vikten av att skapa deadlines för arbetet med stödmedlemskap.

Gräv 20
Grävgeneralen i Borås har avlagt en rapport för hur arbetet fortskrider. Styrelsen diskuterar
möjligheterna att hålla den uppskattade kursen Sociala medier 2.0 under eller i anslutning till
grävseminariet. Styrelsen beslutar att uppmana arrangörsgruppen att inkomma med en
budget innan nästa styrelsemöte.

Gräv 20 seminarieavgift
Styrelsen beslutar att fastställa seminarieavgifterna för grävseminariet 2020 i Borås enligt
nedan (exkl. moms):

a) Ordinarie pris medlem: 4.700 kr
b) Ordinarie pris student: 1.800 kr
c) Ordinarie pris icke medlem: 10.500 kr
d) Boka tidigt-pris medlem: 4.000 kr
e) Boka tidigt-pris student: 1.500 kr
f) Boka tidigt-pris icke medlem: 10.500 kr

Grävfonden
Grävfonden kommer att dela ut sitt stipendium i Göteborg 23 oktober.

Guldspaden
Juryns ordförande Bertholof Brännström har lämnat en skriftlig rapport om första
inlämningen till guldspaden. Det har inkommit rekordmånga, nästan hundra bidrag. Även i
den nya kategorin Studentspade har det inkommit bidrag.
Enligt kansliet har det varit mindre tekniska problem med inlämningen.
Styrelsen diskuterar svårigheten för juryn att ta del av digitala presentationer i
tidningsklassen eftersom många artiklar är låsta. Lena Pettersson och Jessica Ziegerer får i
uppdrag att se över instruktionerna efter nästa inlämning.
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8. Internationella utskottets rapport
SIJI
Genom projektet har FGJ möjliggjort att 44 journalister från Mellanöstern och Nordafrika fick
möjlighet att komma till GIJC i Hamburg. 6 fick problem med visum. 3 hade problem att ta sig
dit. Projektet håller budget. Eventuellt överskott ska gå till att sända journalister från
Mellanöstern till Gräv20 samt hålla en workshop i Jordanien.
GIJC
SIJI har inneburit att FGJ fått ett närmare samarbete med GIJC. Styrelsen diskuterar hur ett
samarbete kan se ut i framtiden och ger Fouad Youcefi i uppdrag att föra diskussionen
vidare.
9. Kansliutskottets rapport
Scoop
Se Kassörens rapport ovan. Styrelsen ger Fouad Youcefi i uppdrag att hålla fortlöpande
kontakt med redaktören om det ekonomiska läget.
Kansliet
Sara Recabarren redogör för kansliets verksamhet. Styrelsen diskuterar rutinerna för
föreningens mejl samt rutiner för kursverksamheten.

10. Kursutskottets rapport
Kurser
Kursen i Research i sociala medier 2.0 har varit välbesökt. Vid två tillfällen har 37 deltagare
gått kursen. Den 17 september hölls kursen av Emelie Rosén, den 23 september av Fouad
Youcefi. Åsa Larsson och Anna Tiberg berättar om planer att marknadsföra kursen till andra
medier.
Styrelsen godkänner att skälig ersättning enligt FGJ:s policy för arvode till styrelseledamöter
betalas ut till Fouad Youcefi och/eller Åsa Larsson för att hålla 1-2 externa kurser i Research i
sociala medier under hösten.
Förslag finns för nya kurser till våren.

Grävhäng
Den 23 oktober hålls grävhäng i Göteborg. Lena Pettersson redogör för tänkta
programpunkter och lokal. Grävfonden delar ut sitt stipendium i anslutning till grävhäng.
Lena Pettersson och Åsa Larsson håller kontakt med grävfonden för planering.

11. Webbutskottets rapport
Jessica Ziegerer redogör för webbutskottets arbete med att göra om fgj:s hemsida och
digitalisera Scoop. Utskottet har hållit en workshop tillsammans med en webbkonsult för att
få input. Därefter har en skriftlig rapport tagits fram för projektet.
Styrelsen diskuterar frågetecken som dykt upp i arbetet och lägger därefter rapporten till
handlingarna.
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Styrelsen beslutar om tidsplanen för utvecklingen av fgj.se och scoop.se enligt följande:
Septembermötet: Webbutskottet presenterar en första idé och en tidplan.
Oktobermötet: Webbutskottet ger ett skarpt förslag på innehåll på sajterna. Ska även ha
studerat andra digitala tidskrifter som får stöd.
Novembermötet: Layout, support, säkerhet och tekniska lösningar ska ha inventerats.
Offertunderlag ska ha tagits fram. Ta fram plan för utfasning av Scoop.
Januari/februari: Beslut utifrån offerter.

12. Medlems- och sponsorutskottets rapport
Punkten bordlades till nästa möte.
13. Nästa möte
23 oktober i Göteborg.
14. Övriga frågor
Styrelsen har per capsulam beslutat att Fouad Youcefi får skälig ersättning för 1-2 kurser i
”Research i sociala medier.”
Innan nästa möte ska varje medlem av styrelsen ha tagit två kontakter med avsikt att försöka
få två valfria redaktioner att teckna stödmedlemskap. Vilka redaktioner varje medlem väljer
anges i styrelsechatt samt i Excelark på driven. Jessica lägger upp Exelarket. Marlene har i
uppgift att mejla ut en uppdaterad broschyr så snart som möjligt.

………………………………………………………..
Jessica Ziegerer, sekreterare
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………………………………………………………..
Anna Tiberg, justerare

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