Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 1, 2020
Datum: 15 januari, 2020
Plats: Sveriges Radio, Stockholm
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Sara Recabarren, Åsa Larsson, Anna Tiberg, Johan
Persson, Jessica Ziegerer, Lena Pettersson (tom §10), Aris Velizelos (tom §10).
Frånvarande: Marléne Ärlemalm Dahlin.

1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi hälsade styrelsen välkomna till det allra första mötet på 20-talet.
2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
4. Val av två justerare
Anna Tiberg och Aris Velizelos valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen med några justeringar.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Jessica Ziegerer gick igenom protokollet från december och lyfte bland annat frågan om att
ta fram en sponsorspolicy. Fouad Youcefi ska återkomma vid nästa möte med ett förslag.

Arbetsutskottets rapport
7. Inför årsmötet: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019
Johan Persson redogjorde för bokslutsprocessen, hur det nya bokföringssystemet och
samarbetet med Föreningshuset kommer att fungera. Framöver ska fakturor skickas direkt in
i systemet vilket underlättar hanteringen och jämförelser mot budget. En manual ska tas
fram för de nya rutinerna.
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Styrelsen beslutar att texterna till verksamhetsberättelsen vara klara senast den 19 januari.
Ansvaret för respektive text fördelas enligt utskickat förslag.

8. Budget 2020
Arbetsutskottet har, enligt den nya planen för budgetprocessen, lagt en inriktning för
budgeten. Johan Persson redogjorde för styrkor och svagheter. Styrelsen diskuterade några
av utskottens kostnader och inkomster, bland annat webbutskottets och
utbildningsutskottet.
Arbetsutskottets avsikt är att välja ut två stora satsningar inför nästa år:
Scoop/webbutveckling samt stödmedlemskap.
Styrelsen beslutade om följande inriktning på budgeten 2020:
- En satsning om ca 150 000 SEK på webb- och Scooputveckling. (100 000 kronor från 2019
års budget, 50 000 kronor från kulturrådet). Vid behov efter offertförfrågan kan summan
justeras.
- I övrigt förbereds en återhållsam budget.
- Fyra kurser samt flera Grävhäng som ger 40 000 SEK i överskott
- Ökade intäkter för medlemskap och stödmedlemskap till 700 000 SEK.

9. Gräv 2021
Arbetet med att hitta nästa grävarrangör pågår. Fouad Youcefi har möte med intressenter de
närmsta veckorna. Förslag återkommer på marsmötet.

10. Stipendier
Fouad Youcefi och Anna Tiberg har tagit fram en tidplan för hur stipendierna till
grävseminariet ska delas ut. Stipendierna utlyses den 20 januari. Senast den 6 februari fattar
styrelsen beslut.
Stipendier:
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)

Webbutskottets rapport
11. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida
Jessica Ziegerer, Åsa Larsson och Aris Velizelos berättade om hur webbutskottet har hämtat
in synpunkter på offertunderlaget som nu ska revideras. Det har hittills varit svårt att
uppskatta kostnaden, men bilden klarnar i takt med att offerter kommer in. Offerterna ska
presenteras vid marsmötet.
Styrelsen gav webbutskottet i uppdrag att förbereda en proposition till årsmötet för
Scooputvecklingen.
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12. Gräv 2020
Grävgeneralen Hanna Grahn rapporterade om arbetet med Gräv 2020 i Borås.
Föreningens kassör efterlyste en budget där resultatet är minst överensstämmande med
kravet.
Förfrågan har inkommit om ett mingelevent och utlysning av stipendier i samband med gräv.
Styrelsen önskar få veta vilka som står bakom stipendierna men överlät beslutet till
grävarrangören.
Styrelsen påminde arrangören att ha några punkter med aktualitet på schemat och att gå
igenom säkerheten för Gräv 2020.

13. Guldspadeinlämning
Guldspadejuryns ordförande Bertholof Brännström var med på telefon. Årets sista inlämning
har gått bra och fler bidrag än 2018 har inkommit. Presskonferens där de nominerade
avslöjas hålls torsdagen den 27/2 klockan 13 i Borås.

Medlemsutskottets rapport
14. Studentspaden
Arbetet med att ta fram den nya studentspaden har påbörjats. Konstnären Mats Lodén tar
fram ett förslag och återkopplar till styrelsen. Styrelsen ska tillfråga Marlene Dahlin
Ärlemalm om hon kan fortsätta kontakten.

Utbildningsutskottets rapport
15. Kurser.
Grävhäng planeras i Malmö och datum ska beslutas inom kort. Anna Tiberg och
utbildningsutskottet berättade om ytterligare kursförslag och bad om synpunkter från
styrelsen.

Kansliutskottets rapport
16. Scoop
Scoopredaktören Daniel Wiklander deltog på telefon och berättade om planerna för
tidningen det kommande året. Parallellt pågår arbetet med att digitalisera Scoop.
Redaktören hade också summerat 2019 och funderat över förbättringar som han delgav
styrelsen.
17. Kansliet
Zara Nasenius var på plats och berättade om arbetet på kansliet. Medlemsavgifterna
diskuterades, liksom säkerhetsrutiner på grävseminariet.
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Sara Recabarren poängterade vikten av att ha säkerhetsrutiner och Jessica Ziegerer föreslog
att en skriftlig policy tas fram. Sara Recabarren och Fouad Youcefi fick i uppdrag att titta
vidare på detta.

Internationella utskottets rapport
18. SIJI del 2
Fouad Youcefi informerade om resultatet från SIJI som möjliggör att fler utländska
journalister än planerat kan åka på grävseminariet.

Övriga frågor
19. Nästa möte
Nästa möte hålls den 6 februari i Borås.

20. Förslag om samarbete med Arwidssonstiftelsen
Fouad Youcefi håller styrelsen uppdaterad om förslaget.

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

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

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