Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 2, 2020
Datum: 6 februari, 2020
Plats: Borås kongress
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Johan Persson, Sara Recabarren, Jessica Ziegerer,
Anna Tiberg (på telefon), Lena Pettersson (på telefon)
Frånvarande: Åsa Larsson, 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 sekreterare.
4. Val av justerare.
Sara Recabarren och Johan Persson valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Styrelsen godkände dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Förslag till en säkerhetspolicy för Gräv ska ta fram av Fouad Youcefi till marsmötet.
Arbetet med att ta fram ett förslag till en skriftlig sponsorspolicy skjuts till efter
grävseminariet.
Jessica Ziegerer tar reda på mer om stipendierna till Rigakonferensen som ska delas ut på
grävseminariet.
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Arbetsutskottets rapport
7. Inför årsmötet: Bokslut och verksamhetsberättelse
Kassör Johan Persson informerar om föreningens bokslut för 2019. Resultatet från det
gångna året är 146 000 kronor, vilket är glädjande och mer än budgeterat. Bland annat beror
det på att 100 000 kronor som avsattes till webbutveckling ännu inte har använts.
Styrelsen godkänner bokslutet för 2019.
Styrelsen ska gemensamt färdigställa verksamhetsberättelsen och ska senast den 28 februari
lämna material till fd kassören Johan Wessman som är behjälplig med layouten.
8. Budget 2020
Förslag till budget för 2020 föreligger från arbetsutskottet. Styrelsen går igenom och
diskuterar de olika posterna. I budgeten satsar styrelsen på webbutveckling, minst 200 000
kronor (varav 100 000 kronor från fjolåret och 50 000 kronor från kulturrådet).
Budgetens resultat är -84 000 kronor.
Styrelsen beslutar om budgeten för 2020 enligt arbetsutskottets förslag.
9. Gräv 2020 i Borås
Styrelsen håller mötet på plats på Borås kongress och får en visning av de fina lokalerna där
grävseminariet ska hållas. Grävgeneral Hanna Grahn medverkar. Hon redovisar
grävseminariets budget för styrelsen, informerar om säkerheten, om programmet,
föreläsningar för allmänheten och om hur Late night show håller på att ta form. Styrelsen
svarar på uppkomna frågor.
10. Gräv 2021
Fouad Youcefi informerar om att arbetet med att leta efter en lämplig kandidatstad till
Gräv21 pågår.
11. Stipendier till grävseminariet
Anna Tiberg och Fouad Youcefi har sammanställt de inkomna ansökningarna och föreslagit
stipendiater. Styrelsen godkänner förslaget och delar ut 30 stipendier. Innan de verkställs ska
kansliet kontrollera medlemskap.
Styrelsen beslutar att innan sommaren inleda en diskussion om formerna för
stipendieutdelningen. Sara Recabarren får i uppgift att förbereda ett förslag.
12. Guldspadejuryn
Fouad Youcefi föreslår att styrelsen initierar ett arbete med att se över arbetsbelastningen
för guldspadejuryn och under våren komma med förslag på åtgärder på kort och lång sikt.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
13.  Studentspaden
Konstnär Mats Lodén har fått i uppdrag att ta fram priset som ska delas ut för första gången
i år till ett gräv som gjorts av en student. Styrelsen beslutar att priset ska kallas
Studentspaden.
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Webbutskottets rapport
14. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida
Jessica Ziegerer redogör för hur projektet fortskrider. Ett offertunderlag har tagits fram för
att förbätra hemsidan fgj.se och modernisera och digitalisera Scoop. Underlaget sänds nu till
flera webbyråer. Offerterna ska utvärderas till marsmötet. Webbutskottet ska även
förbereda en proposition för projektet till årsmötet.

Internationella utskottets rapport
15. SIJI del 2
Tio journalister från Libanon, Egypten, Jordanien och Palestina kommer inom ramen för
SIJI-projektet till grävseminariet i Borås. En workshop med olika föreläsare hålls på torsdagen
innan grävseminariet. Styrelseledamöter som har möjlighet att delta är välkomna.
16. Nästa möte
Nästa möte hålls den 11 mars på telefon.
17. Övriga frågor
Diskussion om styrelsens arbete och mötesformer. Fouad Youcefi samlar ihop idéer och
återkommer med ett förslag.

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

………………………………………………
Sara Recabarren, justerare
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……………………………………………….
Johan Persson, justerare
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