Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 4, 2020
Datum: 20 mars, 2020
Plats: Telefonmöte
Deltagande ledamöter: Aris Velizelos, Åsa Larsson, Jessica Ziegerer, Fouad Youcefi, Johan
Persson, Anna Tiberg
Frånvarande ledamöter: Lena Pettersson, Sara Recabarren
§1 Mötets öppnande.
Ordförande Fouad Youcefi öppnar mötet.
§2 Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer väljs till mötessekreterare.
§4 Val av justerare.
Aris Velizelos och Åsa Larsson väljs till justerare.
§5 Godkännande av dagordning.
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.
§6 Uppskjutet grävseminarium
Vid förra mötet beslöt styrelsen att skjuta upp grävseminariet från den 20-21 mars till den
18-19 september på grund av Coronapandemin. Ordförande Fouad Youcefi ger en lägesbild
och informerar styrelsen om de prioriteringar som föreningen och grävarrangören har
behövt göra efter beslutet.
Konferenslokalen håller på att bokas om och diskussioner förs med hotellen som anlitats.
Grävarrangörsgruppen arbetar för att boka om föreläsare till de nya datumen.
Föreningens kassör Johan Persson ska stämma av med grävarrangören hur arrangemanget
påverkas ekonomiskt och redovisa till styrelsen i juni.
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§7 Uppskjuten kurs
Anna Tiberg berättar att kursen med Ann Törnkvist som skulle hållits i vår ställs in på grund
av Coronaviruset.
§8 Avstämning inför årsmöte
Styrelsen beslutade vid förra mötet att årsmötet hålls som planerat, eftersom stadgarna
kräver att årsmöte genomförs innan april månads utgång. Distansdeltagande via videolänk
blir möjligt. Däremot krävs deltagande på plats för att få rösta.
Ordförande Fouad Youcefi redogör för handlingarna som ligger till grund för årsmötet och
har skickats ut till alla. Styrelsen går igenom dagordningen.
§9 Webbutvecklingsprojektet
Webbutskottet redogör för läget där offerter har begärts in för att utveckla fgj.se och göra
Scoop digital. Styrelsen diskuterar projektet utifrån de eventuella ekonomiska
konsekvenserna ett inställt grävseminarium kan medföra. Styrelsen ställer sig dock positiv till
att fortsätta med de inledda projekten, i den takt det är möjligt.
Styrelsen beslutar att försöka förlänga offerterna och fortsätta förhandlingar med de bolag
som sänt offerter.
§10 Stödmedlemmar
Johan Persson flaggar för att vi ska ta hand om våra stödmedlemmar. Styrelsen ger
medlemsutskottet i uppdrag att till aprilmötet inkomma med en strategi för hur det ska ske.
§11 Konstituerande möte
Hålls direkt efter årsmötet den 20 mars.

………………………………………………………….
Jessica Ziegerer, sekreterare
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………………………………………………………….
Aris Velizelos, justerare

………………………………………………………….
Åsa Larsson, justerare
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