Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 10, 2019
Datum: 27 november, 2019
Plats: TV4
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Johan Persson, Aris Velizelos, Sara
Recabarren.
Med på telefon under punkt 11: Jessica Ziegerer
1. Mötets öppnande.
Mötet förklaras öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi vals till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Sara Recabarren vals till sekreterare.
4. Val av justerare.
Johan Persson och Aris Velizelos vals till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkänns.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen går igenom tidigare protokoll.
7. Ekonomi
Johan Persson berättar att föreningens ekonomi ser bättre ut än väntat och det ser ut att bli
ett positivt resultat vid årets slut även om alla årets fakturor ännu inte är betalda. Johan
berättar om samtalen med Föreningshuset och planerna med digitaliserad bokföring.
Styrelsen godkänner inriktningen på arbetet så att föreningen kan skriva ett avta med
Föreningshuset. Avtalet innefattar samtliga tjänster när Siv Rodin slutar vid årsskiftet.

8. Plan för budget 2020
Styrelsen ger respektive utskott uppdrag att skriva en verksamhetsberättelse som beskriver
årets som varit och planerna framåt. Verksamhetsberättelsen ska skickas till Johan Persson
före årsskiftet. Johan Persson berättar om planerna med att förbereda budget för 2020.
9. Gräv 2021
Styrelsen vill få in kandidater till gräv 2021. Fouad ska kontakta Zara Nasenius för
marknadsföring på hemsidan och Facebook.
10. Gräv 20
Grävgeneral Hanna Grahn är med på telefon och berättar om arbetet med Gräv 20. Arbetet
går framåt. Moderatorn som ska leda Late Night Show är bokad. Styrelsen påminner om att
det ofta kan vara svårt med ljudet på Late Night Show. Hanna Grahn berättar att de ska ha
samtal med ett lokalt företag som har haft hand om ljudet i lokalen många gånger.
Hanna Grahn berättar att sponsringsarbetet går framåt och att en stor internationell gäst är
bokad till konferensen. Hanna Grahn berättar att de bokat konferencierer till galan och fått
offerter från två teknikföretag. Det är stor skillnad mellan offerterna och grävgänget ska ha
möte med ett av företagen. Hanna Grahn går igenom budgeten. Fouad Youcefi påminner
om överskottsmålet.
Önskemål finns att få information om de nominerade i förväg för att förbereda sändningen.

11. Utbildningsutskottets rapport
a.
Genomförda och planerade kurser
Åsa Larsson berättar att det varit färre deltagare än räknat på de senaste kurserna. I
framtiden ska vi tänka på att inte sänka priset även om det blir färre kursdeltagare. Åsa
berättar om en planerad kurs med Ann Törnqvist i april. Styrelsen pratar om möjligheten att
ha ett styrelsemöte i samband med Grävhäng i februari. Styrelsen konstaterar att senaste
Grävhäng i Göteborg var lyckad trots tekniska problem.
b.
Policy för arvoden när förtroendevalda håller kurser
Styrelsen antar policyn kring arvoden när förtroendevalda håller kurser. Policyn togs fram
och diskuterades redan i februari 2019. Styrelsen har därefter arbetat efter policyn, men har
nu också formellt antagit den på styrelsemöte. Policyn togs fram i samråd med FGJ:s
tidigare revisorer och mötet beslutade också revidera policyn inför årsmötet.
12. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida
Jessica Ziegerer berättar om webbutskottets rapport om hur föreningen kan modernisera
och förnya sina hemsidor fgj.se och gravseminariet.se. Webbutskottets och
Scoop-redaktörens slutsats är att Scoop måste ha en egen sajt när papperstidningen
digitaliseras. Det redaktionella innehållet ska publiceras på Scoop-sidan. Styrelsen beslutar
att ge webbutskottet i uppdrag att:
a. begära in offerter från entreprenörer för att förnya fgj.se och utveckla en digital Scoop.
b. redovisa en utvärdering av inkomna offerter samt förslag till beslut för styrelsen på
januarimötet för att sedan kunna redovisa ett förslag för årsmötet under våren 2020.

13. Kansli
Sara Recabarren påpekar att det är viktigt att inkludera kansliet i diskussionen om Scoop
och utvecklingen av hemsidan då det kommer att påverka arbetsfördelningen på kansliet.
Styrelsen beslutar att kansliutskottet och webbutskottet ska ha samtal om detta och ta fram
ett förslag som styrelsen får ta del av i god tid före januarimötet.
14. Scoop
Punkten bordläggs pga tidsbrist
15. Internationella utskottets rapport
a.
SIJI – utvärdering del ett. b. Svenska Institutet-samarbete Gräv 20
Punkten bordläggs pga tidsbrist
16. Vårens möten
Punkten bordläggs pga tidsbrist
17. Övriga frågor
Punkten bordläggs pga tidsbrist

…………………………………………………………………
Sara Recabarren, sekreterare

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

………………………………………………………
Johan Persson, justerare

