Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 9, 2019
Datum: 23 oktober, 2019
Plats: SVT Göteborg
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Anna Tiberg, Marléne Ärlemalm Dahlin, Lena
Pettersson, Åsa Larsson, Johan Persson, Jessica Ziegerer
Frånvarande: Aris Velizelos, Sara Recabarren

1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat.

2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.

4. Val av justerare.
Anna Tiberg och Lena Pettersson väljs till justerare.

5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med viss justering av ordningen.

6. Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen går igenom tidigare protokoll.
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7. Arbetsutskottets rapport
a. Gräv 2021
Ordförande Fouad Youcefi informerar styrelsen om processen för att välja staden som ska
arrangera grävseminarium 2021.
b. Ekonomi
Kassör Johan Persson informerar om att Scoops redaktör fått information om att vara
återhållsam med utgifter och att arbetet med stödmedlemskap ska intensifieras.
Styrelsen diskuterar huruvida betalningsrutinen för grävseminariet kan förbättras så att
medlemsavgiften betalas direkt vid anmälan. Johan Persson får i uppdrag att höra med
Föreningshuset hur detta kan kopplas till Swish. Fouad Youcefi stämmer av med Meetx som
ansvarar för anmälningarna.
c. Gräv 2020
Temat för Gräv2020 i Borås är Motstånd. Grävgeneral Hanna är med på telefon, berättar om
vilka föreläsare som är klara, att det planeras ett arbetsledarspår samt en öppen föreläsning
för allmänheten. Arbetet med att leta sponsorer pågår och en budget är lagd med minimumoch maximumutfall. Ordförande Fouad Youcefi uppmanar grävgeneralen att ta fram en
faktisk budget med mål. Styrelsen uttalar uppskattning för arrangörsgruppens arbete och
tidiga planering.
d. Molnbaserat redovisningssystem
Kassör Johan Persson har utrett förutsättningarna för ett molnbaserat redovisningssystem.
Offerter har tagits in från tre redovisningsbyråer.
Kassören föreslår att FGJ från årsskiftet övergår till digitaliserad bokföring genom Fortnox
molnlösning och ger Föreningshuset uppdraget att hjälpa till med redovisningen.
Styrelsen ser stora fördelar med ett molnbaserat system där fler kan ha överblick över
utgifter och inkomster. Det möjliggör dessutom att kassören kan ägna sig åt strategiskt
arbete i större utsträckning.
Styrelsen beslutar enligt förslaget att anlita Föreningshuset som redovisningsbyrå och ger
Johan Persson mandat att förhandla om priset.
Samarbetet med den tidigare redovisningskonsulten Siv Rhodin avslutas i takt med att den
digitala hanteringen införs. Hon kommer att avtackas för sitt mångåriga samarbete med
föreningen.
e. Plan för budget 2020
Styrelsens diskuterar hur budgetprocessen kan bli mer målinriktad. Ordföranden Fouad
Youcefi föreslår att styrelsen startar arbetet med årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen i november/december, har budgetträff i januari och tar fram ett
förslag till budget senast februari. Styrelsen beslutar att arbeta enligt förslaget.
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8. Marknadsutskottets rapport
a. Stödmedlemmar
Styrelsen beslutar att ge Scoopredaktören i uppdrag att uppdatera broschyren. Styrelsen ska
arbeta fram formerna för rundabordssamtal. Till nästa möte ska alla styrelseledamöter ha
kontaktat två redaktioner eller organisationer angående stödmedlemskap.
Marléne Ärlemalm Dahlin får i uppdrag att ta fram ett ”startkit” för nya
stödmedlemmar som omfattar välkomnstmejl, stödmedlemsbevis och logga.
b. Bokmässan
Scoops redaktör Daniel Wiklander har lämnat en rapport om FGJ:s medverkan på
Bokmässan, som en del av Tidskriftsmontern. Förslag ges även på hur FGJ kan utveckla
arbetet med Bokmässan. Styrelsen beslutar att återkomma i frågan.

9. Utbildningsutskottets rapport
a. Genomförda och planerade kurser
Åsa Larsson informerar om att ett externt mediebolag visat intresse för kursen Sociala
medier 2.0 och att förhandling pågår. Dessutom pågår planering av nya kurser.
b. Grävhäng
Grävhäng i Göteborg arrangeras efter styrelsemötet den 23 oktober. Arrangemanget är
fullsatt med väntlista. Gästerna är: Michael Verdicchio, granskande reporter på
Göteborgs-Posten, som berättar om hur han infiltrerade militanta djurrättsgrupper på nätet
och kartlade hur de organiserade brott mot svenska bönder runt om i Sverige. Ida Nordén
och Frida Johanson på Uppdrag granskning som lade dokumentresearch åt sidan och gick all
in på en helt annan, svår berättarform. I serien Sjukt stressad följde de fyra huvudpersoner
under lång tid och lät dem bland annat spela in sig själva. Kalibers reportrar Sofia Boo och
Markus Alfredsson som kunde avslöja hur ett stort svenskt vårdföretag var involverade i en
verksamhet i Förenade Arabemiraten där ogifta gravida kvinnor rapporterades till polis.
c. Rutiner vid kurser
Åsa Larsson föreslår hur rutinerna för kursverksamheten ska se ut. Styrelsen beslutar enligt
förslaget.

10. Stipendier
Ordföranden föreslår att föreningen betalar ut stipendier för maximalt 70 000 kr enligt
följande:
15 stipendier till frilansare á 3.000 kronor rabatt till Grävseminariet (totalt 45.000 kr)
15 stipendier till studenter á 1.500 kronor rabatt till Grävseminariet (totalt 22.500 kr)
Styrelsen beslutar enligt förslaget. Anna Tiberg och Fouad Youcefi hjälps åt med hanteringen
och marknadsföringen av stipendierna.
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11. Grävfonden
Fouad Youcefi delar, som ledamot i Grävfonden, ut Grävfondens stipendium under kvällens
Grävhäng.

12. Scoop
Ärendet skjuts till nästa möte.

13. Webbutskottets rapport
Jessica Ziegerer redogör för webbutskottets förslag till innehåll på FGJ.se samt en ny sajt för
Scoop. Webbutskottet har dessutom studerat andra digitala tidskrifter som får stöd av
kulturrådet.
Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att ha Scoop respektive Grävseminariet som
egna sajter och placeringen av Grävfonden på föreningens sajt.
Till novembermötet ska webbutskottet, enligt tidplan, redovisa ett förslag till offertunderlag
där layout, support, säkerhet och tekniska lösningar ska ingå samt en plan för utfasning av
Scoop i pappersform.

14. Internationella utskottets rapport
a. Rapport från GIJC samt SIJI
Fouad Youcefi har avlämnat rapport om SIJI-projektet. De journalister som fick möjlighet att
delta i GIJC i Hamburg har verkat mycket nöjda. Skriftlig utvärdering kommer att
genomföras.
Projektet fick något färre deltagare än planerat, vilket berodde på svåra visumproblem.
‘
15. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade den lediga platsen i styrelsen och möjligheten att adjungera någon
som suppleant.
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………………………………………………………
Jessica Ziegerer, sekreterare

………………………………………………………
Anna Tiberg, justerare

………………………………………………………
Lena Pettersson, justerare
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