Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 11, 2019
Datum: 11 december, 2019
Plats: Telefonmöte
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Johan Persson, Åsa Larsson, Jessica Ziegerer, Anna
Tiberg (Punkt 1-7, 8-17), Lena Pettersson (Punkt 8, 13, 18, 19), Marléne Ärlemalm Dahlin
(Punkt 8 och 13),
Frånvarande: Aris Velizelos, Sara Recabarren
1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare.
Fouad Youcefi valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare.
Johan Persson valdes jämte Jessica Ziegerer till justerare för mötet.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med ändringen att punkten Studentspade lades till.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.
7. Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 – Johan (10 minuter)
Johan Persson berättade om arbetet med verksamhetsberättelsen. Samtliga utskott ska
lämna in verksamhetsberättelse före nyår för att verksamhetsberättelsen ska hinna bli färdig
i tid.
8. Budget 2020 - Alla utskott (30 minuter)
Styrelsen diskuterade budgetprioriteringar för 2020. Samtliga utskott fick möjlighet att
komma med sina synpunkter på vilka budgetsatsningar som bör göras för sina respektive
utskott under det kommande året.
Arbetsutskottet ansvarar för att ta fram ett förslag till budget i god tid innan januarimötet. I
arbetet tar arbetsutskottet in de olika utskottens förslag på prioriteringar för 2020.
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9. Gräv 2020 - Fouad (5 minuter)
Fouad Youcefi berättade om arbete med Gräv 2020. Anmälningssidan har nu öppnat, och
arrangörsgruppen arbetar med marknadsföring. Fouad Youcefi uppmanade styrelsen att
hjälpa till med spridning av information kring Gräv och anmälningssidan.
Åsa Larsson berättade att arrangörsgruppen för Gräv har fått rättigheter och
inloggningsuppgifter till Grävseminariets hemsida för att genomföra de ändringar de anser
behövs.
Styrelsen diskuterade ett företag som vill sponsra Grävseminariet, men som inte har en
direkt koppling till journalistik. Styrelsen tycker å ena sidan att det är bra när företag önskar
stötta undersökande journalistik. Å andra sidan kan det finnas betänkligheter kring att låta
vissa typer av företag sponsra hursomhelst.
Styrelsen beslutade ge marknads- och medlemsutskottet i uppdrag att se över den
sponsorpolicy som finns och komma med förslag på förtydliganden kring vilka parter som
kan tillåtas sponsra föreningen och Grävseminariet.
Styrelsen beslutade ge Fouad Youcefi i uppdrag att samla in positiva och negativa aspekter
av ett sponsorsamarbete med det aktuella företaget, för att styrelsen ska kunna ta ställning i
januari.
10. Gräv 2021 - Fouad (5 minuter)
Fouad Youcefi berättade om arbetet med att ta fram förslag för arrangörsstaben för Gräv
2021. En annons om att potentiella arrangörsstäder nu kan anmäla intresse för att arrangera
Gräv 2021 har publicerats på FGJ.se och ska marknadsföras.
11. Årets Rullgardin – Fouad (5 minuter)
Styrelsen beslutade att dela ut Årets Rullgardin även för 2019.
Styrelsen beslutade ge Fouad Youcefi i uppdrag att gå ut med information om Årets
Rullgardin i FGJ:s olika kanaler under januari.
12. Stödmedlemmar – Fouad/Johan (5 minuter)
Johan Persson berättade om hur arbetet med att värva stödmedlemmar gått under året.
Totalt har styrelsen hittills under året välkomnat minst sex nya stödmedlemmar, såväl lokala
som nationella medier. Det innebär en viktig intäkt för föreningen, och även om målet som
sattes i början av året inte har nåtts, så är det tydligt att mediebolag i Sverige fortsatt tycker
att utveckling av undersökande journalistik är viktigt.
13. Studentspaden – Marléne (10 minuter)
Marléne Ärlemalm Dahlin berättade om kontakterna med konstnären Mats Lodén. Han har
inkommit med ett offertförslag för en helt ny första studentspade, som till sin utformning
skiljer sig från de nuvarande guldspadarna.
Marléne Ärlemelm Dahlin föreslog att styrelsen beslutar anta offerten från Mats Lodén.
Jessica Ziegerer föreslog att styrelsen beslutar ge Mats Lodén i uppdrag att producera en
studentspade som till utformningen, men inte till färgen, är identisk med guldspaden.
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Ordföranden ställde förslagen mot varandra, där förslaget från Marléne Ärlemalm Dahlin var
huvudförslag och där förslaget från Jessica Ziegerer var motförslag. Ordföranden bedömde
att motförslaget från Jessica Ziegerer vunnit.
Votering begärdes och genomfördes. En Ja-röst innebar röst för huvudförslaget. En nej-röst
innebar röst för motförslaget.
Voteringen utföll enligt följande:
Jessica Ziegerer: Nej
Johan Persson: Nej
Marléne Ärlemalm Dahlin: Ja
Lena Pettersson: Nej
Åsa Larsson: Ja
Anna Tiberg: Nej
Fouad Youcefi: Avstod från att rösta
Styrelsen beslutade anta motförslaget från Jessica Ziegerer efter voteringsresultat 4-2.
14. Guldspadeinlämning – Åsa (5 minuter)
Åsa Larsson berättade om att guldspadeinlämningen öppnar nästa vecka, och av
webbutskottet ska marknadsföras i FGJ:s olika kanaler såväl innan som efter jul.
Styrelsen beslutade ge kansliutskottet i uppdrag att säkerställa bemanningen i samband med
deadline för guldspadeinlämningen.
15. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida – Jessica (15 minuter)
Jessica Ziegerer berättade om arbetet. Just nu är ett upphandlingsunderlag ute på remiss.
Därefter ska upphandlingsunderlaget skickas ut till ett antal möjliga intresserade företag.
Arbetsgruppen har också inhämtat synpunkter och kunskaper kring inlämningen av
guldspadebidrag. Guldspadejuryn och kansliet har kommit med många kloka synpunkter på
möjliga förbättringar. Arbetsgruppen tar in dessa synpunkter i arbetet.
Fouad Youcefi uppmanade arbetsgruppen att ta in synpunkter från hela styrelsen för det fall
innehållsmässiga förändringar av processen för inlämning av guldspadebidrag övervägs.
Styrelsen gav arbetsgruppen i uppdrag att ta fram en ungefärlig totalkostnad för
webbutvecklingsprojektet, så att nödvändiga medel kan arbetas in i kommande
budgetförslag. Uppdraget ska redovisas i samband med styrelsemötet i januari.
16. Utvärdering av SIJI del 1 (bordlagt från förra mötet) – Fouad (5 minuter)
Fouad Youcefi berättade att samtliga kostnader nu har inkommit, och att en ekonomisk
redogörelse ska påbörjas så snart som möjligt.
17. SIJI del 2 - Fouad (5 minuter)
Fouad Youcefi berättade att SIJI-projektet nu går in i sin andra del, vilken innebär att ett
antal MENA-journalister ska bjudas in till Grävseminariet i samråd med projektpartnern ARIJ.
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Internationella utskottet fick i uppdrag att ansvara för inbjudan och genomförande för
projektets andra del.
18. *Vårens möten (5 minuter)
Styrelsen beslutade att anta förslaget om vårens mötestider enligt följande:
Möte 1: 15 januari - Stockholm
Möte 2: 6 februari – Borås
Möte 3: 11 mars - telefon
Möte 4: Konstituerande möte på Gräv
Möte 5: 29 april - Stockholm
Möte 6: 10 juni – Telefon

Ändringar kan komma att ske efter beslut i styrelsen.
19. Övriga frågor
a) Förslag om samarbete med Arwidssonstiftelsen – Fouad (5 minuter)
Fouad berättade kort om ett inkommet förslag från Arwidssonstiftelsen. Styrelsen beslutade
att ge ordförande i uppdrag att besluta om ev. samarbete med Arwidssonstiftelsen och att
redovisa planer och beslut löpande till styrelsen.

………………………………………………………
Fouad Youcefi, sekreterare

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

………………………………………………………
Jessica Ziegerer, justerare
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