Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 3, 2020
Datum: 11 mars, 2020
Plats: Telefonmöte
Deltagande ledamöter:  Anna Tiberg, Åsa Larsson, Johan Persson, Fouad Youcefi, Aris
Velizelos, Sara Recabarren, Jessica Ziegerer samt grävgeneral Hanna Grahn.
Frånvarande ledamöter: Lena Pettersson

§1 Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarar mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
§4 Val av justerare.
Sara Recabarren och Anna Tiberg väljs till justerare.
§5 Godkännande av dagordning.
Styrelsen godkänner dagordningen.
§6 Genomgång av tidigare protokoll
Föreslås att förra årets protokoll ses över och att ej avslutade uppdrag sammanställs till
majmötet. Mötet godkänner förslaget och ger Jessica Ziegerer uppdraget.
Arbetsutskottets rapport
§7 Gräv 2020 och §8 Covid 19-åtgärder.
Grävgeneral Hanna Grahn deltar på telefon. Ordförande Fouad Youcefi och vice ordförande
Sara Recabarren redogör för det omfattande arbete som vidtagits med anledning av
Coronavirusets spridning. Arrangörsgruppen har hämtat in information kring riskerna och är
väl förberedda. Fouad Youcefi har tagit fram en riskanalys utifrån tre scenarier:
a) Gräv arrangeras som planerat (men med färre deltagare)
b) Gräv skjuts upp på grund av myndighetsåtgärd (force-majeur)
c) Gräv skjuts upp utan myndighetsåtgärd.
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Vid mötets tidpunkt finns inga begränsningar från svenska myndigheter när det gäller antal
besökare på konferenser eller för att resa inom Sverige. Beskedet är dock att sådana
inskränkningar kan komma när som helst, möjligen under tiden mötet pågår.
Styrelsen diskuterar noga de olika alternativen, hur mediebolagen resonerar kring att sända
deltagare till konferensen, vilka merkostnader de olika alternativen innebär, vilka
möjligheter som finns för att skjuta upp grävseminariet till hösten, när årsmötet i så fall ska
hållas och guldspadarna ska delas ut.
Styrelsen beslutar därefter att ajournera punkten och återuppta den då besked från svenska
myndigheter kommit under dagen.
Inför årsmötet
§9 Allmänt.
Möteslokal för årsmötet är inbokad på Plaza hotell, mackor och kaffe beställda.
§10 Bokslut och verksamhetsberättelse 2019.
Materialet till bokslutet är färdigt och föreningens tidigare kassör Johan Wessman är
behjälplig med layout av verksamhetsberättelsen.
§11 Revisionsberättelse 2019.
Fouad Youcefi informerar om den revisionsberättelse som inkommit. Styrelsen beslutar att
lägga den till handlingarna.
§12 Verksamhetsplan 2020.
Styrelsen diskuterar den av arbetsutskottet föreslagna verksamhetsplanen och beslutar att
anta den. (Bilaga 1)
§13 Budget 2020.
Kassör Johan Persson redogör för arbetsutskottets förslag till budget. Styrelsen diskuterar
och justerar förslaget något. Därefter beslutar styrelsen om förslag till budget för 2020.
§14 Medlemsavgifter 2019
Arbetsutskottet föreslår inga förändringar av medlemsavgifterna. Ett ordinarie medlemskap
ska fortfarande vara 520 kr/år. Styrelsen beslutar att lägga fram förslaget till årsmötet.
§15 Arvode till styrelse för FGJ och Grävfonden.
Fouad Youcefi redogör för arbetsutskottets förslag som omfattar en mindre höjning av
dagsarvodet för ordförande och kassör. Styrelsen beslutar att lägga fram förslaget till
årsmötet.
§16 Proposition: Utveckling av Scoop och fgj.se
Webbutskottet föreslår att styrelsen lägger fram en proposition till årsmötet att föreningen
på sikt ska ha möjlighet att fasa ut papperstidningen Scoop, när digital Scoop finns på plats.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.

2

§17 Motion 1
I en motion till årsmötet föreslås att FGJ inte ska låta föreläsare på grävseminariet få gratis
inträde. Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att motionen avslås med hänvisning till att
det är för tidigt att utvärdera hur beslutet att slopa avgiften för föreläsare, som togs av
årsmötet 2018, har påverkat föreningen ekonomiskt. Jessica Ziegerer får i uppdrag att skriva
en motivering till beslutet.
§18  Gräv 2021
Foaud Youcefi informerar om den arrangörsstad som arbetsutskottet förordar till Gräv 2021.
Styrelsen diskuterat förslaget och beslutar om var Gräv 2021 ska hållas.
§19 Årets Rullgardin
Tolv förslag har inkommit till Årets rullgardin 2019. Styrelsen beslutar vilken
myndighet/organisation som ska tilldelas priset.
§20 Kansliutskottets rapport
Bordläggs till nästa möte.
§21 Medlemsutskottets rapport
Bordläggs till nästa möte.
§22 Utbildningsutskottets rapport
Bordläggs till nästa möte.
§23 Internationella utskottets rapport
Bordläggs till nästa möte.
§24 Webbutskottets rapport
Bordläggs till nästa möte.
Styrelsen ajournerar mötet
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Mötet återupptas på kvällen klockan 19 den 11 mars, 2020, för beslut angående §7.
Deltagande ledamöter: Johan Persson, Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Aris Velizelos, Sara
Recabarren, Jessica Ziegerer samt Hanna Grahn.
Frånvarande ledamöter: Anna Tiberg, Lena Pettersson
§7 Gräv 2020
Under dagen har regeringen på grund av Coronavirusets spridning beslutat att förbjuda
folksamlingar och konferenser med fler än 500 deltagare. I nuläget finns över 500 deltagare
anmälda till grävseminariet.
Styrelsen beslutar att:
- FGJ ställer in Grävseminariet i Borås den 20-21 mars på grund av den rådande situationen.
- Grävseminariet istället arrangeras i Borås den 18-19 september.
- Konferenslokalen ska bokas om och hotellrum ska förhandsbokas till det nya datumet.
- Ett pressmeddelande med information ska skickas ut redan samma kväll, detta ska även
innehålla ett frågor och svar om vad som gäller för deltagare, anmälningsavgifter och
hotellbokningar. (Se bilaga 2)
- Årsmötet i Borås hålls som planerat.
§25 Mötet avslutas.

………………………………………………………….
Jessica Ziegerer, sekreterare
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………………………………………………………….
Sara Recabarren, justerare

………………………………………………………….
Anna Tiberg, justerare
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Bilaga 1
Verksamhetsplan 2020
FGJ
FGJ:s grundläggande verksamhet
Erbjuda utbildningstillfällen, kurser eller föreläsningar, såsom Grävhäng, på flera olika ställen
i landet.
Anordna det årliga Grävseminariet, där guldspadarna delas ut.
Ekonomi
Sprida konceptet med stödmedlemskap till fler mediebolag i Sverige och öka intäkterna.
Se över hur kansliet och Scoop kan utvecklas och samtidigt samordna verksamheterna så att
kostnaderna minskar och medlemsnyttan ökar.
Arbeta för att minimera effekter på FGJ:s verksamhet från coronavirusets spridning
Verksamhetsutveckling
Arbeta mot att kunna lansera föreningens nya sajter och digitalisera Scoop.
Utveckla fler verktyg för medlemmar.
Stärka föreningens opinionsbildande arbete och vara aktiv i debatter som rör FGJ:s frågor.
Internationella kontakter
Delta i det nordiska och globala samarbetet kring grävande journalistik.
Stärka FGJ:s internationella kontakter och nätverk som kan vara till gagn för medlemmarna.
Medlemsarbete
Fortsätta öka antalet medlemmar.
Genomföra riktat arbete gentemot journalistutbildningar i syfte att sprida information om
grävande journalistik och föreningen, samt öka antalet studentmedlemmar.
En gång i månaden mejla ut nyhetsbrev till medlemmarna.
Övrigt
Implementera relevanta policies för styrelsearbetet.
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Bilaga 2 Pressmeddelande samt FAQ om uppskjutet grävseminarium

Grävseminariet 2020 ställs in
– skjuts fram till hösten
Grävseminariet i Borås kommer inte att arrangeras den 20-21 mars 2020. Det beslutade
föreningen Grävande Journalisters styrelse vid ett möte idag. Skälet är att regeringen
beslutat om restriktioner för större folksamlingar för att förhindra ytterligare spridning av
det nya covid-19-viruset.
Beslutet togs av en enhällig styrelse.
- Det känns fruktansvärt tråkigt såklart. Jag vet att det är så många som sett fram emot att
komma till Borås, och det är också många som kämpat hårt för att arrangera årets
Grävkonferens, säger Fouad Youcefi, ordförande i FGJ.
På uppmaning av Folkhälsomyndigheten beslutade regeringen på onsdagen att införa
restriktioner för folksamlingar större än 500 personer. Syftet är att minimera spridningen av det
nya Coronaviruset i Sverige. Grävseminariet samlar årligen mellan 500-800 deltagare och ingår
därmed i den kategori folksamlingar som inte får hållas.
- När beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten kom så blev det omöjligt att ta något
annat beslut än det här, säger Fouad Youcefi, ordförande i FGJ och fortsätter:
- Ett nytt datum för Gräv 2020 har redan spikats. Konferensen kommer att arrangeras i Borås den
18-19 september.
- Årets tema är motstånd, och nu stötte vi på den absolut sista typen av motstånd vi trodde skulle
drabba oss. Men med ett sånt tema vore det konstigt om vi kastade in handduken. Nu sörjer vi
detta, håller oss friska och börjar ladda upp inför en ännu bättre konferens i höst, säger
grävgeneralen Hanna Grahn.
FGJ förväntar sig att uppskjutandet av Grävseminariet kommer medföra stora kostnader.
- Gräv är utan tvekan föreningens absolut viktigaste inkomst. Därför kommer det här försätta oss i
ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Vi hoppas att vi kan hitta kloka sätt att ta tillvara på all kraft
och alla pengar som investerats i evenemanget fram tills nu.
Mer information till deltagare, sponsorer, föreläsare och andra kommer under torsdagen på FGJ:s
och Grävseminariets hemsidor och i sociala medier.
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Frågor och svar om Gräv 2020

FAQ: Varför kan ni inte hålla konferensen men med färre deltagare?
Läget är just nu så osäkert att vi inte vet om regeringens restriktioner håller i sig eller utökats
om en vecka. Då är det väldigt svårt att planera och genomföra Grävseminariet på ett sådant
sätt att deltagarna kommer att vara nöjda. Vi föredrar att ladda om inför hösten.
FAQ: När och var hålls det uppskjutna Grävseminariet?
På Borås kongress fredag och lördag den 18-19 september 2020.
FAQ: Vem får guldspadarna, dynamon och de andra priserna?
Vi kommer att hålla alla nominerade på halster ändra fram till Guldspadegalan i samband
med det nya datumet i september. Först då kommer alla utmärkelser att delas ut.
FAQ: Om jag inte kan komma i september? Kan jag överlåta min biljett till någon
annan?
Ja, det kommer vara möjligt att göra namnändringar i anmälningarna kostnadsfritt. Kontakta
grav@meetx.se med din förfrågan, så handlägger de den så snabbt de hinner.
FAQ: Kan jag eller min arbetsgivare få tillbaka pengar för deltagaravgiften?
Nej, vi tror och hoppas att den som anmält sig till Grävseminariet vill vara med oss även i
september. Om inte, finns det möjlighet att göra namnändringar i anmälningarna, som
beskrivits ovan.
FAQ: Hur blir det med FGJ:s årsmöte?
Årsmötet kommer att hållas i Borås som planerat. Kallelse har redan gått ut och FGJ:s
stadgar stipulerar att årsmötet ska arrangeras innan aprils utgång. Eftersom vi tror att få
kommer att delta på mötet i Borås så kommer styrelsen dock se till att kalla till ett extra
årsmöte i samband med Grävseminariet i höst där medlemmar får ny möjlighet att komma till
tals.
FAQ: Jag har bokat hotell, vad händer med det?
Det är hotellens egna avbokningsvillkor som gäller. FGJ vänder sig under torsdagen till
samtliga hotell och ber om flexibilitet utifrån den exceptionella situationen, men i övrigt har
FGJ begränsade möjligheter att påverka hotellen.
FAQ: Jag har bokat resa, vad händer med den?
Vi har inte heller någon möjlighet att hjälpa dig med en resa som gått om intet. Vänd dig till
ditt resebolag och undersök om de kan ge dig en återbetalning
FAQ: Vem vänder jag mig till med frågor?
För frågor om programmet eller lokalerna i Borås vänd dig till kansli@fgj.se. För frågor om
din bokning, vänd dig till grav@meetx.se.
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