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Förslag till verksamhetsplan 2018
FGJ:s grundläggande verksamhet
-

Erbjuda utbildningstillfällen, kurser eller föreläsningar på flera olika ställen i landet.
Anordna det årliga Grävseminariet, där guldspadarna delas ut.
Utveckla kursverksamheten och öka intäkterna.

Ekonomi
-

Stärka arbetet med sponsorlösningar för att öka intäkterna.
Arbeta för att minimera det budgeterade underskottet
Se över hur kansliet och Scoop han utvecklas och samtidigt samordna verksamheterna så att
kostnaderna minskar och medlemsnyttan ökar.

Verksamhetsutveckling
-

Utveckla fler verktyg för medlemmar på hemsidan och modernisera dess design.
Stärka föreningens opinionsbildande arbete och vara aktiv i debatter som rör FGJ:s frågor.
Se över formerna för Reporterlistan för bättre utbyte mellan reportrar.
Aktivt verka för att samarbetet med Bokmässan ger föreningen ökad synlighet under året.

Internationella kontakter
-

Initiera ett nytt internationellt samarbetsprojekt som ökar utbytet mellan svenska och
internationella journalister.
Delta i det nordiska 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 medlemmar.
En gång i månaden mejla ut nyhetsbrev till medlemmarna.

Övrigt
-

Ta fram relevanta policies för styrelsearbetet.
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3. Stadgeändring - Styrelsen
I dag består FGJ:s styrelse av ordförande, sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det görs ingen åtskillnad på ordinarie och
suppleanter vad gäller ansvar eller förväntningar på insatser. Den enda effekten är att somliga i arbetsgruppen har rösträtt och
andra inte.
Styrelsen vill ändra stadgarna och dra ner antalet suppleanter i styrelsen till en. Fördelningen i styrelsen skulle då bli ordförande,
åtta ordinarie ledamöter och en suppleant. Det skulle göra styrelsens medlemmar mer jämbördiga och suppleantposten till en
mer distinkt instegsroll för den som är ny i styrelsen.
Styrelsen föreslår att
– ändra formuleringen i §4 i stadgarna från "Därutöver väljs sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter, likaledes för ett år"
till "Därutöver väljs åtta ordinarie ledamöter och en suppleant, likaledes för ett år".
– ändra formuleringen i §5 i stadgarna från: "Styrelsen är beslutsför när minst fyra av ledamöterna är närvarande" till "Styrelsen
är beslutsför när minst fem av ledamöterna är närvarande".
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Proposition:
Förändrade stadgar för föreningen
Grävande Journalister
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Förslag
Styrelsen föreslår att årsmötet:
-

Bifaller propositionen ”Förändrade stadgar för föreningen Grävande Journalister”

Sammanfattning
FGJ:s styrelse föreslår ett antal förändringar av föreningens stadgar.
Någon översyn av föreningens stadgar har inte skett på lång tid i föreningen. Med tanke på flera
viktiga händelser den senaste tiden, så har behovet av en översyn aktualiserats. Översynen har
fokuserat främst på att förtydliga stadgarna avseende extra årsmöte, att införa stadgar avseende den
nyligt bildade Grävfonden, samt att möjliggöra för föreningen att ha stödmedlemmar.
Utöver ovanstående punkter föreslås också mindre förändringar som syftar till att göra stadgarna
mer överskådliga och lättare att förstå.

Bakgrund
Sedan FGJ startade har inga större förändringar av föreningens stadgar genomförts. Många
förändringar har dock skett såväl i omvärlden som i föreningen. Under det senaste året har två för
FGJ mycket ovanliga händelser inträffat.
1. Stiftelsen Grävfonden bildades med ändamålet att dela ut stipendier ägnade att främja en

djupgående och kritiskt granskande journalistik.
2. FGJ:s styrelse kallade till två extra årsmöten för beslut om arvodering av
styrelseordföranden, samt för val av ny ordförande, kassör och nya styrelseledamöter.

I samband med de extra årsmötena aktualiserades frågan om FGJ:s stadgar, och det rådde
delade meningar om såväl vilka frågor som skulle tas upp på mötet, som formerna för
kallelse och dylika formaliafrågor. Från revisorer, styrelse och medlemmar kom önskemål om
förtydliganden av stadgarna gällande extra årsmöte.
Stiftelsen Grävfondens bildande innebär också att FGJ:s årsmöte behöver behandla frågan
om val av styrelse till stiftelsen. Eftersom FGJ:s stadgar inte nämner Grävfonden behöver
skrivningar införas.
I arbetet har förutom undertecknade även FGJ:s styrelse, revisorer, valberedning samt Grävfonden
deltagit. Även en advokatfirma med särskilt fokus på ideella föreningar har konsulterats i arbetet.
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Förslag till förändringar
§1 Ändamål
Portalparagrafen som beskriver föreningens ändamål är den viktigaste av alla. Förslag har kommit på
kosmetiska mindre förändringar. Undertecknads bedömning är att det inte är motiverat att föreslå
några särskilda ändringar i paragrafen.
Inga förändringar föreslås.
FÖRESLAGEN LYDELSE
Föreningen Grävande Journalister (FGJ) är en ideell och
partipolitiskt obunden förening med demokratisk
grundvärdering som hävdar alla människors lika
rättigheter. Föreningens namn är Grävande Journalister
och dess säte är Stockholm, Sverige. Dess syfte är att
främja en djupgående och kritisk granskande journalistik,
att verka för en bättre utbildning inom den
undersökande journalistiken, att bidra till ett ökat
kunskapsutbyte och samarbete journalister emellan
samt att arbeta for en god journalistisk etik på detta
område.

§2 Medlemskap
Paragrafen om medlemskap beskriver vilka som kan bli medlemmar i föreningen och vilka typer av
medlemskap som finns. Styrelsen föreslår att en möjlighet till stödmedlemskap förs in i stadgarna.
Det öppnar upp möjligheten till nya typer av intäkter för föreningen.
Förändringarna har vitsordats av advokatbyrån.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

§2 Medlemskap

§2 Medlemskap

Föreningen är öppen för journalister, lärare och forskare
inom journalistämnen, journaliststuderande samt
pensionerade journalister. Även andra personer som kan
dokumentera ett stort behov och intresse av att följa
utvecklingen inom den undersökande journalistiken kan,
i undantagsfall och efter särskild prövning av styrelsen,
upptas som medlemmar. Styrelsen avgör
gränsdragningsfrågor. Styrelsen kan också utse
hedersmedlemmar.

Föreningen är öppen för journalister, lärare och forskare
inom journalistämnen, journaliststuderande samt
pensionerade journalister. Även andra personer som kan
dokumentera ett stort behov och intresse av att följa
utvecklingen inom den undersökande journalistiken kan,
i undantagsfall och efter särskild prövning av styrelsen,
upptas som medlemmar. Styrelsen har även en
möjlighet att låta redaktioner, företag,
utbildningsinstitutioner och andra organisationer som
har verksamhet med anknytning till undersökande
journalistik teckna stödmedlemskap i föreningen i
enlighet med de villkor som styrelsen fastställer.
Styrelsen kan också utse hedersmedlemmar. Styrelsen
avgör gränsdragningsfrågor för medlemskap.

Bilaga 4b – Proposition Förändrade stadgar för FGJ

§3 Medlemsförpliktelser
Paragrafen beskriver vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för medlemmar i föreningen. Inga
förslag om förändringar har inkommit.
Inga förändringar föreslås.

FÖRESLAGEN LYDELSE
§3 Medlemsförpliktelser
Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift i
föreskriven tid, samt i övrigt uppträda så att han/hon
inte kränker föreningens ändamål. Styrelsen kan utesluta
medlem som bryter mot ändamålsparagrafen och som
inte uppfyller medlemsförpliktelserna. Utesluten
medlem äger dock rätt att överklaga styrelsens beslut till
årsmötet.

§4 Årsmötet
Årsmötesparagrafen innehåller skrivningar om formerna för och förberedelserna inför årsmötet.
Dessutom beskriver paragrafen vilka frågor som ska behandlas på årsmötet, hur de olika valen som
görs på årsmötet ska gå till, samt vad som gäller för extra årsmöte. Slutligen beskriver också
paragrafen vilka rättigheter som de närvarande har på årsmöten.
Under hösten höll FGJ två extra årsmöten. Det ena årsmötet hölls efter att styrelsen beslutat kalla till
sådant. Då var skälet att styrelsen önskade årsmötets syn på en större arvodering av föreningens
ordförande. Efter att årsmötet röstat nej till styrelsens proposition valde delar av styrelsen att lämna
sina uppdrag. Det andra extra årsmötet hölls således med anledning av att föreningen behövde välja
ny ordförande, kassör och nya ledamöter.
I samband med de två årsmötena framkom att stadgarna inte gav önskad vägledning om formerna
för extra årsmöte. Översynen har landat i justeringar i såväl disposition som innehåll i paragrafen om
årsmöte. Även medlemmar med rabatterade medlemskap föreslås få rösträtt vid årsmöten och andra
medlemsmöten.
Följande ändringar föreslås:
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NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

§4 Årsmötet

§4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och
hålls innan april månads utgång. Extra årsmöte hålls på
styrelsens kallelse, eller om minst en fjärdedel av
medlemmarna eller revisorerna så begär i skrivelse till
styrelsen. Kallelse till årsmötet ska ske senast sex veckor
i förväg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst tre
veckor före årsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och
hålls innan april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska
ske senast sex veckor i förväg. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda minst tre veckor före årsmöte.

På årsmötet ska följande frågor behandlas: Frågan om
mötets stadgeenliga utlysande, styrelsens
verksamhetsberättelse, revisorernas rapport,
ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsplan, budget,
medlemsavgift, av medlemmarna väckta frågor, val av
styrelse, val av Guldspadejury, val av revisorer jämte
suppleant, val av valberedning samt övriga frågor.

På årsmötet ska följande frågor behandlas: Frågan om
mötets stadgeenliga utlysande, styrelsens
verksamhetsberättelse, revisorernas rapport,
ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsplan, budget,
medlemsavgift, arvode till styrelseledamöter1, av
medlemmarna väckta frågor, val av styrelse, val av
Guldspadejury, val av styrelse till stiftelsen
Grävfonden2, val av revisorer, val av valberedning samt
övriga frågor.

Val av styrelse sker enligt följande: ordföranden väljs
särskilt, för en period om ett år. Därutöver väljs sex
ordinarie ledamöter och tre suppleanter, likaledes för ett
år. En av ledamöterna väljs särskilt som kassör. Styrelsen
ska ha geografisk och yrkesmässig bredd och majoriteten
av ledamöterna ska vara reportrar när de utses till sina
uppdrag.

Val av styrelse sker enligt följande: ordföranden väljs
särskilt, för en period om ett år. Därutöver väljs åtta
ordinarie ledamöter och en suppleant3, likaledes för ett
år. En av ledamöterna väljs särskilt som kassör. Styrelsen
ska ha geografisk och yrkesmässig bredd och majoriteten
av ledamöterna ska vara reportrar när de utses till sina
uppdrag. Vid frånfällen i styrelsen ska valberedningen
utse en adjungerad ledamot4.

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och en
suppleant som väljs på ett år i taget.

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och en
suppleant som väljs på ett år i taget.

I Guldspadejuryn sitter sju ordinarie ledamöter som väljs
på en period av ett år. En av ledamöterna utses till
sammankallande. Juryn som helhet ska ha erfarenhet av
att bedöma undersökande journalistik. Beslut om
införande eller borttagande av kategori/klass fattas av
årsmötet. Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att vid
frånfällen i juryn för Guldspaden aktivera
valberedningen för att utse en ersättare. Förslaget tas
sedan upp för beslut i styrelsen som sedan redovisar
detta till årsmötet.

I Guldspadejuryn sitter sju till nio5 ordinarie ledamöter
som väljs på en period av ett år. En av ledamöterna utses
till sammankallande. Juryn som helhet ska ha erfarenhet
av att bedöma undersökande journalistik. Beslut om
införande eller borttagande av kategori/klass fattas av
årsmötet. Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att vid
frånfällen i juryn för Guldspaden aktivera
valberedningen för att utse en ersättare. Förslaget tas
sedan upp för beslut i styrelsen som sedan redovisar
detta till årsmötet.

Styrelsen utser redaktör för Scoop, som också är
ansvarig utgivare och budgetansvarig för Scoop.
Föreningens revisorer väljs också på ett år i taget. Alla
medlemmar som fullföljt förpliktelserna enligt paragraf 3
har närvaro- förslags-, yttrande- och rösträtt på årsmötet
och övriga medlemsmöten. Medlem som betalar
rabatterad medlemsavgift, exempelvis studerande- eller
hedersmedlem, har ej rösträtt. Röstning genom fullmakt
är inte tillåten. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst. Vid val skiljer lotten.

I stiftelsen Grävfonden sitter fem ledamöter och fem
personliga suppleanter som väljs på en period av två år.
Årsmötet ska utse och entlediga styrelseledamöter och
suppleanter till stiftelsen Grävfondens styrelse i
enlighet med vad som föreskrivits i stiftelsen
Grävfondens stiftelseförordnande.
Årsmötet ska också behandla andra frågor som kan ha
aktualiserats med anledning av styrelseledamots
avgång eller frånfälle, enligt stiftelsen Grävfondens
stiftelseförordnande.6
Föreningens två revisorer jämte suppleant7 väljs på ett
år i taget.
Alla individuellt anslutna8 medlemmar som fullföljt
förpliktelserna enligt paragraf 3 har närvaro- förslags-,
yttrande- och rösträtt på årsmötet och övriga
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medlemsmöten. Hedersmedlemmar har närvaro-,
förslags- och yttrande rätt på årsmötet och övriga
medlemsmöten. Stödmedlemmar saknar närvaroförslags- och yttrande- och rösträtt på årsmötet och
övriga medlemsmöten8.
Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal
har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal i
personval skiljer lotten9.

1

Arvode till styrelseledamöter
På förslag från både styrelse och revisorer har punkten ”arvode till styrelseledamöter” lagts till. På så
sätt tydliggörs att beslut om arvodering av styrelseledamöter ska tas av årsmöten. Ersättning för
utlägg och förlorad arbetsinkomst omfattas inte av punkten. Sedan tidigare har föreningens
ordförande och kassör rätt till en mindre ersättning för 12 arbetsdagar á 1.500 kronor per dag för det
merarbete för föreningen som de båda rollerna medför.
2

Val av styrelse till stiftelsen Grävfonden
Under det senaste året har en interimstyrelse arbetat med att samla medel för bildandet av stiftelsen
Grävfonden. Nu är Grävfonden bildad, och stiftelsen förhåller sig självständigt till FGJ. Det är dock
FGJ:s årsmöte som föreslår vilka som ska sitta i Grävfondens styrelse, och detta behöver därför
behandlas i FGJ:s stadgar. Grävfondens egna stadgar stipulerar för närvarande att endast hälften av
ledamöterna och suppleanterna byts ut varje år, vilket innebär att den som väljs blir invald på två år.
Eftersom Grävfonden i stiftelseförordnandet har reglerat hur val av styrelse för Grävfonden ska gå till
föreslås att FGJ:s stadgar hänvisar till stiftelseförordnandet. På det sättet undviker man eventuella
tolkningskonflikter mellan FGJ:s stadgar och stiftelseförordnandet
3

Åtta ledamöter och en suppleant
Vid förra årsmötet antogs en proposition om att minska antalet suppleanter i FGJ:s styrelse. För att
slå igenom i stadgarna krävs två på varandra följande årsmötesbeslut, varför förslaget finns beskrivet
i en ny proposition i år, samt även i detta dokument.

4

Frånfällen i styrelsen
Tidigare har styrelsen själv kunnat välja adjungerad ledamot när någon styrelseledamot lämnar sin
post. En bättre ordning är att valberedningen tar sådana beslut. Förslag kan naturligtvis fortfarande
komma från styrelsen eller andra. En adjungerad ledamot har dock aldrig rösträtt.

5

Antal ledamöter i Guldspadejuryn
På önskemål från Guldspadejuryn har vi öppnat upp för möjligheten att låta juryn bestå av sju till nio
ledamöter istället för som tidigare, av sju. Detta ger manöverutrymme för såväl valberedning och
jury, och innebär inget försvårande av juryns arbete.
6

Stiftelsen Grävfonden
Se punkt 2 ovan.

7

Två revisorer jämte suppleant
På revisorernas och valberedningens önskemål har antalet revisorer tydliggjorts.
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Rösträtt m.m
På advokaternas rekommendation har det tydliggjorts vad som är föreskrivet för såväl heders- som
stödmedlemmar i fråga om rösträtt, närvarorätt, förslagsrätt och yttranderätt på årsmöten och andra
frågor.
8

9

Lika röstetal
På advokaternas rekommendation har meningen förtydligats.

§5 Extra årsmöte (Ny paragraf)
Paragrafen är ny och beskriver formerna för extra årsmöten. Innehållet i paragrafen har i delar
behållits från tidigare, men flera förändringar föreslås också.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

§4 Årsmöte

§5 Extra årsmöte

/…/ Extra årsmöte hålls på styrelsens kallelse, eller om
minst en fjärdedel av medlemmarna eller revisorerna så
begär i skrivelse till styrelsen.

Extra årsmöte hålls på styrelsens kallelse eller om
revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna9
begär det i skrivelse till styrelsen. Ett extra årsmöte kan
enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller
omedelbart föranleds av något som där finnes
upptaget.10 Vid det extra årsmötet tillåts medlemmar
närvara på distans enligt för vid var tid gällande
styrdokument avseende distansnärvaro vid extra
årsmöte, som styrelsen beslutar om. Medlem som
önskar delta på distans ska senast en vecka innan det
extra årsmötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.11

Förslaget har samlat de stadgar som behandlar extra årsmöte i en och samma paragraf. På
advokatfirmans rekommendation har vi valt att skapa en helt ny paragraf för frågan, av
tydlighetsskäl.
9

Kallelse från revisorer
Revisorerna har efterfrågat språkligt förtydligande om revisorernas möjlighet att kalla till extra
årsmöte.

10

Dagordningsfrågan
Förslaget beskriver också vilka frågor som ska tas upp vid extra årsmöten, vilket inte varit helt
självklart med nuvarande lydelse. Den föreslagna formuleringen ”Ett extra årsmöte kan enbart
besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något som där finnes
upptaget”, är en standardformulering som torde fungera väl även i FGJ och som tillstyrkts även av
den anlitade advokatfirman.

11

Distansnärvaro
En annan viktig fråga är huruvida extra årsmöten ska kunna hållas på flera platser samtidigt. Flera
sådana önskemål har framförts, framförallt med hänsyn till föreningens spridning i Sverige, och med
hänsyn till att det ordinarie årsmötet hålls i samband med Grävseminariet där en betydande del av
föreningens medlemmar är samlade. Förslaget ovan behåller närvarokravet, och förbudet mot
röstning via ombud, men öppnar upp för att med hjälp av exempelvis tekniska hjälpmedel hålla extra
årsmöte på flera platser samtidigt. På rekommendation från advokatfirman har vi valt att inte
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närmare beskriva exakt på vilket sätt distansdeltagande på extra årsmöte ska ske, då sådana
uppgifter lätt blir föråldrade. Istället upprättas ett styrdokument med regler kring distansnärvaro.
Styrdokumentet kan uppdateras kontinuerligt, men ska i händelse av extra årsmöte vara
ändamålsenligt utformat.

§6 Styrelsen
Styrelseparagrafen beskriver formerna för styrelsearbetet. Två mindre förändringar föreslås, den ena
är hänförlig till propositionen som antogs förra året om att minska antalet suppleanter i FGJ:s
styrelse. Eftersom praxis är att hälften av ledamöterna krävs för beslutsförhet i styrelser, så behöver
även nedanstående paragraf justeras. Meningen om Scoop har flyttats, och justerats på så sätt att
styrelsen utser ansvarig utgivare för Scoop.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

§5 Styrelsen

§5 Styrelsen

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och
sekreterare. Den sammanträder på ordförandes, eller
om sådant finnes, arbetsutskottets kallelse. En majoritet
av styrelsens ledamöter kan också begära att styrelsen
sammanträder. Styrelsen är beslutsför när minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen
har ordförande utslagsröst. Styrelsens firma tecknas av
ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och
sekreterare. Den sammanträder på ordförandes, eller
om sådant finnes, arbetsutskottets kallelse. En majoritet
av styrelsens ledamöter kan också begära att styrelsen
sammanträder. Styrelsen är beslutsför när minst fem av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen
har ordförande utslagsröst. Styrelsens firma tecknas av
ordförande och kassör var för sig. Styrelsen utser
ansvarig utgivare för Scoop.

§7 Stadgeändring
Paragrafen beskriver vad som krävs för att förändra föreningens stadgar. På rekommendation från
advokatbyrån föreslås förtydligande om att det krävs två på varandra direkt följande ordinarie
årsmöten.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

§5 Stadgeändring

§6 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två av
varandra direkt följande årsmöten.

Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två av
varandra direkt följande ordinarie årsmöten.
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§8 Föreningens upplösning
Stadgarnas sista paragraf beskriver formerna för föreningens upplösning, inklusive hur eventuella
medel i föreningen ska användas.
Inga förändringar utöver justering av paragrafnumret föreslås.

FÖRESLAGEN LYDELSE
§7 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av denna förening ska behandlas
på två av varandra direkt följande möten, varav ett ska
vara årsmöte. Vid det första mötet ska samtliga förslag
diskuteras. Frågan bordläggs därefter. Nästkommande
möte kan med 3/4 majoritet av de närvarande
medlemmarna besluta att upplösa föreningen.
Föreningens kvarvarande tillgångar ska tillfalla en fond
för undersökande journalistik vars stadgar ska spegla
syftet med föreningen Grävande Journalister. Fonden
ska förvaltas av för ändamålet särskilt bildad stiftelse.
Det sista årsmötet fastställer stadgarna för stiftelsen och
väljer den första styrelsen. Stiftelsens stadgar ska spegla
syftet och ändamålet med Föreningen Grävande
Journalister.
Med dessa stadgar är Grävande Journalister registrerad
som ideell förening.

Avslutning
Detta förslag har arbetats fram av Jessica Ziegerer och Fouad Youcefi på uppdrag av FGJ:s styrelse.
Synpunkter och idéer har efterfrågats från revisorerna Lotta Sima och Kristina Lagerström, från
valberedningens ledamöter Carolina Jemsby, Jens Mikkelsen och Nils Hanson, från guldspadejuryns
ordförande Bertholof Brännström, från stiftelsen Grävfondens styrelseordförande Kerstin Brunnberg,
samt från övriga ledamöter i FGJ:s styrelse. Vi har också valt att konsultera advokat Fredrik Engström
vid Engström & Hellman Advokatbyrå.
Samtliga parter har inkommit med kloka tankar och synpunkter.

Arvoden till förtroendevalda 2018

Proposition:
Arvoden för förtroendevalda 2018

Arvoden till förtroendevalda 2018

Förslag
Styrelsen föreslår att årsmötet:
-

Bifaller styrelsens proposition om arvoden för förtroendevalda 2018

Sammanfattning
FGJ:s styrelse föreslår följande arvoden för verksamhetsåret 2018.
Part
FGJ ordf
FGJ kassör
FGJ övr. förtroendevalda
Grävfondens styrelse

Förslag till arvode 2018
12 dagar á 1 500 kr
12 dagar á 1 500 kr
-

Arvode 2017
12 dagar á 1 500 kr
12 dagar á 1 500 kr
-

Förändring
Ingen förändring
Ingen förändring
Ingen förändring
Ny part

*alla siffror i tabellen är exklusive sociala kostnader.

Bakgrund
Efter ett styrelsebeslut taget för ett större antal år sedan erhåller föreningens ordförande och kassör
redan idag en mindre ersättning för det arbete de lägger ner för föreningen. Inga andra arvoden
förförtroendevalda utgår idag.
FGJ:s styrelse har efter höstens extra årsmöte konstaterat att frågan om arvoden för förtroendevalda
även i fortsättningen bör avgöras av medlemmarna på årsmötet. I propositionen ”Förändrade
stadgar för föreningen Grävande Journalister” föreslår styrelsen att beslut om arvode för
förtroendevalda fortsättningsvis varje år ska tas upp som punkt på föreningens årsmöten.
Om stadgeförändringarna röstas igenom krävs ytterligare ett beslut på nästa årsmöte för att de ska
börja gälla. Mot bakgrund av att stadgeförändringarna alltså ännu inte trätt ikraft så lägger styrelsen
en formell proposition om denna ersättning redan nu, för att frågan om arvoden ska vara så
transparent som möjligt.
Under 2017 har också stiftelsen Grävfonden bildats. Av deras stadgar framgår att det är FGJ:s
medlemmar som har att besluta om arvoden för förtroendevalda i Grävfonden.

Överväganden
FGJ har sedan starten varit en ideell förening, och den största delen av arbetet med föreningen har,
vid sidan av kansliet, skett med hjälp av ideella krafter. Några undantag finns. Grävgeneraler som
behövt ta ledigt från sitt arbete för föreningens skull är ett sådant exempel. En mindre ersättning för
ordförande och kassör för det merarbete deras respektive roller innebär är ett annat.
Samtidigt har mediebranschen genomgått stora förändringar de senaste åren, och det är idag inte
självklart att arbetsgivarna till våra förtroendevalda låter deras anställda arbeta med FGJ-frågor på
arbetstid.

Arvoden till förtroendevalda 2018
FGJ som förening har också växt på många sätt. Fler medlemmar, en bredare verksamhet, och ett mål
om att göra föreningen mindre beroende av Grävseminariet innebär att kraven på förtroendevalda i
föreningen ökar.
Trots detta anser styrelsen att föreningen fortsatt ska vara i huvudsak ideell. Denna bedömning görs
framförallt med tanke på föreningens blygsamma omsättning och den begränsning som uppdraget
då har.

Arvode till förtroendevalda
Idag har förtroendevalda inget arvode. Ersättning för resor, utlägg, kurser m.m. kan dock
förekomma. Styrelsen ser inga skäl att förändra arvodet.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att inget arvode utgår för förtroendevalda i FGJ 2018.

Ersättning till ordförande och kassör
Sedan tidigare erhåller FGJ:s ordförande och kassör en årlig ersättning för 12 dagar á 1 500 kronor
exkl. sociala kostnader. Även ersättning för resor, utlägg, kurser, m.m. kan förekomma.
Styrelsen ser inga skäl att förändra upplägget för arvodet. Styrelsen anser inte heller att ersättningen
ska höjas under 2018.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om ersättning under 2018 till ordförande och kassör för
FGJ om 12 dagar á 1 500 kronor var exkl. sociala kostnader.

Retroaktiv ersättning för ordförande och kassör okt-dec 2017
I enlighet med ovanstående har ersättning årligen utgått till ordförande och kassör i FGJ de senaste
åren. Ersättning för FGJ:s tidigare ordförande och kassör har utgått för den del av året som de
tjänstgjort innan de lämnade styrelsen. Den 25 oktober 2017 tillträdde en ny ordförande och en ny
kassör. Styrelsen har valt att avvakta med utbetalning av ersättning för tiden okt-dec 2017 då frågan
om arvode aktualiserades och en översyn av föreningens stadgar skulle genomföras.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om retroaktiv ersättning till ordförande och kassör i FGJ för
perioden 25 oktober – 31 december 2017. Ersättningen uppgår till 3 304 SEK var.

Arvode till förtroendevalda i Grävfonden
Under slutet av 2017 bildades stiftelsen Grävfonden som är en egen juridisk person vid sidan av FGJ:s
verksamhet. Det är FGJ som föreslår styrelseledamöter till Grävfonden, och i enlighet med
Grävfondens stadgar är det också FGJ som kan bestämma huruvida Grävfondens förtroendevalda ska
erhålla något arvode.
Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg har meddelat att tanken med Grävfonden varit att dess
ledamöter ska arbeta ideellt utan arvode.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att inget arvode utgår för förtroendevalda i Grävfonden
2018.

*Motion 1 Styrelseutbildning för förtroendevalda*
FGJ är helt beroende av insatsen från förtroendevalda för att fungera. Kvaliteten på
insatserna och samarbetet dem emellan är avgörande för att föreningens ska uppnå sin
stora potential. Det är även viktigt att journalister, som själva granskar, inte gör några
formfel.
För att få ut mer av ideella krafter, underlätta rekrytering och introduktion av
förtroendevalda och motverka konflikter föreslår vi en utbildningssatsning för
förtroendevalda efter individuellt behov.

Utbildning kan innehålla bland annat lagstiftning, beslutsordning, ansvar och god
föreningssed. Ansvarig för utbildningsprogram och utbildningsmaterial föreslås vara
valberedningen. Ett bra sådant program kan återkomma för förtroendevalda och vara en
anledning till att engagera sig i FGJ; man får bra utbildning i styrelsearbete.
Det finns sådan kompetens hos bland annat Grant Thornton, styrelseinsitutet,
Kaleidoscope och Voluntarius för att nämna några.

Uppskattningsvis kostar detta upp till 50 000 initialt, därefter cirka 10 000 per år för
nya styrelsemedelemmar, beroende på rekrytering.
Erik Palm, Jonas Alsgren, Kerstin Brunnberg, Cecilia Krönlein och Cecilia Zadig

Bilaga 5A – Yrkande på motion

Yrkande FGJ-styrelsen:
MOTION 1 – STYRELSEUTBILDNING

Styrelsen håller med Grävfonden om betydelsen av förtroendevaldas insatser och vikten av att dessa
håller hög kvalité. En stor verksamhet, mycket pengar och höga ambitioner i föreningen talar för att
ledamöterna behöver goda kunskaper. FGJ:s styrelse ställer sig alltså bakom tankarna i motionen om
en utbildningssatsning för ledamöterna.
För att ekonomiskt klara av åtagandet utan att det inkräktar på annan verksamhet föreslår dock
styrelsen att utbildningen ges till ordförande, vice ordförande och kassör i första hand, och att övriga
ledamöter utbildas i ett senare skede och efter prövning av vad ekonomin tillåter.
Styrelsen föreslår att årsmötet: avslår motionen

*Motion 2 Grävenkäten*
Föreningen behöver få mer koll på hur det ser ut med fortbildning bland journalister i undersökande
journalistik. Vi föreslår att en regelbundet återkommande kompetensundersökning bland
medlemmarna. Detta för att bland annat se utbildningsbehov, få uppmärksamhet för grävkompetens
och använda i opinionsbildning. Och inte minst för att lyssna mer på medlemmarna.
Erik Palm, Jonas Alsgren, Kerstin Brunnberg, Jan Mosander, Ingrid Carlberg, Cecilia Krönlein och
Cecilia Zadig

Bilaga 5B – Yrkande på motion

Yrkande FGJ-styrelsen:
MOTION 2 – GRÄVENKÄTEN

Styrelsen håller med motionärerna om att det är en bra idé att få koll på vilka
kompetenser som finns och vilka som eftersöks bland våra medlemmar.
Styrelsen vill göra en större enkätundersökning bland medlemmarna där denna fråga
finns med. Dock kräver det mycket tid och resurser att göra en bra och genomarbetad
enkätundersökning, och man måste noga tänka igenom vad vi vill med enkäten och hur
vi ska använda resultaten. Vi gör även enkätundersökningar årligen efter varje
grävseminarium.
Vi har alltså för avsikt att undersöka hur en enkätundersökning skulle kunna utformas,
om den ska bli återkommande och hur resultaten ska integreras i verksamheten under
året.
Styrelsen föreslår att årsmötet: avslår motionen

*Motion 3 Utredning stadgar, policys och uppdragsbeskrivning*
Föreningens stadgar är i princip oförändrade ifrån starten av FGJ 1990. Sedan dess har föreningen
förändrats och fått nya funktioner. Likaså saknas policys och uppdragsbeskrivningar för
förtroendevalda. En utredningsgrupp bestående av väl respekterade medlemmar föreslås ta fram
förslag och andra åtgärder rörande stadgar, policy, och uppdragsbeskrivningar som presenteras till
årsmötet 2019.
Utredningen kan innehålla
- Nulägesanalys av FGJ genom intervjuer och benchmarking med andra jämförbara organisationer
- Framtagandet eller uppdatering policys. inklusive alkohol, traktering vid möten, resor och biljetter
grävseminariet, ersättningar till förtroendevalda för att nämna något.
- Framtagandet av ordförandens, kassörens och styrelseledamöters uppdragsbeskrivningar
- Förslag stadgeändringar
- Andra förändringsförslag efter analys.

Erik Palm, Jonas Alsgren, Kerstin Brunnberg, Jan Mosander, Ingrid Carlberg, Cecilia Krönlein och
Cecilia Zadig

Bilaga 5C – Yrkande på motion

Yrkande FGJ-styrelsen:
MOTION 3 – UTREDNING AV STADGAR, POLICYS OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Utredning av stadgar och tydliggörande av policys är saker som FGJ:s styrelse lagt mycket tid på
under det senaste halvåret.
I höstas påbörjades en översyn av föreningens stadgar. I arbetet har förutom FGJ:s styrelse även
revisorer, valberedning samt Grävfonden deltagit. Även en advokatfirma med särskilt fokus på ideella
föreningar har konsulterats i arbetet. Syftet med arbetet som letts av Jessica Ziegerer har varit att
göra stadgarna mer överskådliga och lättare att förstå. FGJ:s styrelse föreslår som bekant ett antal
förändringar av föreningens stadgar till följd av detta omfattande arbete. Fouad Youcefi har under
samma period påbörjat arbetat med att ta fram tydliga policys och uppdragsbeskrivningar.

Om årsmötet ogillar styrelsen arbete bör en utredningsgrupp tillsättas men om föreningens
medlemmar har förtroende för styrelsen bör arbetet med stadgeändringar, policys och
uppdragsbeskrivningar även i fortsättningen ledas av styrelsen. Styrelsen har i översynen av
stadgarna involverat respekterade medlemmar och kommer att göra så även i framtiden när behovet
uppstår.
Styrelsen föreslår att årsmötet: avslår motionen

*Motion 4 Utveckla webb med premiuminnehåll för medlemmar.*
Vi föreslår en stegvis digitalisering av godbitarna från Grävseminariet för att publiceras och göra
webben till en medlemsförmån för de som inte går på seminariet.
I detta ingår även ett mandat att utveckla andra webbkurser och verktyg för undersökande
journalistik. Förlaga för detta kan vara IRE och även framgångsrika webbutbildningar tex
Moderskeppet och Harvards webbkurser.
Detta premiuminnehåll är för medlemmar som får personlig inloggning såsom de flesta tidningar har
idag. Visst innehåll kan ges gratis när det gynnar grävande journalistiken, tex tips om skydd och
rättigheter för källor.
Finansiering kan sökas externt och styrelsen uppmanas söka samarbeten och hjälp Pro bono i första
hand. I annat kan detta ske stegvis när föreningens ekonomi så tillåter.
Premiuminnehållet blir en medlemsförmån som kan bidra till att nå två av målen FGJ2020 - fler
medlemmar och färre avhopp.

Erik Palm, Jonas Alsgren, Kerstin Brunnberg, Jan Mosander, Ingrid Carlberg, Cecilia Krönlein och
Cecilia Zadig

Bilaga 5D – Yrkande på motion

Yrkande FGJ-styrelsen:
MOTION 4 – UTVECKLA WEBB MED PREMIUMINNEHÅLL FÖR MEDLEMMAR

Styrelsen anser att motionen är bra, och att förutsättningar finns för att på längre sikt skapa fler
mervärden för våra medlemmar online.
Redan idag finns verktyg för medlemmarna på vår sajt. Den omfattande personresearchguiden är en
utmärkt guide till hur du hittar olika uppgifter om personer bland myndigheter. Dessutom finns tips
på ett antal digitala verktyg som är bra för grävande journalister att ha koll på. Men de här verktygen
kan bli fler.
FGJ:s styrelse har redan tidigare initierat ett utvecklingsarbete kopplat till just våra hemsidor och
sociala medier. En av idéerna är just det som motionären föreslår, nämligen att erbjuda medlemmar
premiuminnehåll av olika slag på sajten. En fråga är huruvida dessa mervärden skall vara inlåsta
bakom en inloggning eller ej.
Andra ämnen och diskussioner som går in i detta arbete är bemanning för ett ökat webbinnehåll,
bättre spridning av Scoop, rörlig video på sajten, arkiv för nominerade och vinnare, allmän
kostnadskontroll och mycket annat.
Trots eventuell extern finansiering – som i sig är en god idé – så medför en utveckling av
webbsidorna betydande kostnader – såväl för själva utvecklingen, som för drift och underhåll.
För att se till att arbetet sker på ett ansvarsfullt sätt och med beaktande av andra
webbutvecklingsfrågor, samt med beaktande av rådande ekonomi, så är det mycket viktigt att
arbetet sker i symbios med övrigt webbutvecklingsarbete. I detta fortsatta arbete hoppas styrelsen
kunna blanda in fler kloka medlemmar.
Styrelsen föreslår att årsmötet: avslår motionen

Motion om stadgeändring
Föreningen Grävande Journalister
Årsmötet 2018
Gällande §4 Årsmötet, stycket om Guldspadejuryn
Jag vill börja med att poängtera att förslaget i denna motion är framåtblickande och syftar till att
förebygga vissa situationer. Det är inte baserat på några empiriskt belagda fall, utan på reflexioner.
Guldspadejuryn är en stor maktfaktor inom svensk journalistik som alla grävande journalister
måste förhålla sig till. En guldspadenominering eller -tilldelning är enormt prestigefylld och
kan påverka den fortsatta karriären i positiv riktning. Grävsverige är litet och sådant som
personliga relationer eller kändisskap skulle lätt kunna spela roll för framgång eller motgång
när det gäller priset.
I dag förekommer ett slags inoﬃciell tävlan om vem som kan samla på sig flest guldspadar och
nomineringar. Det är inte säkert att det här beror på att de mest prisade personerna är bäst på
att gräva – det kan också handla om att de är högt ansedda inom branschen.
Priset hade till viss del kunnat innebära en möjlighet att lyfta fram och uppmuntra nya krafter
– naturligtvis utan att tumma på kvalitetskraven – men det kan i dag upplevas som
ouppnåeligt och reserverat för några få stjärnor. En förändring skulle kunna underlättas av att
de röster som får komma till tals vid utnämningarna regelmässigt måste förnyas efter viss tid.
Teoretiskt kan juryn i dag väljas om i evighet, vilket riskerar att degradera priset till att vara
samma sju personers åsikter om vad som är bra gräv, år efter år.
Det finns också risk för dolda jäv, att man som journalist undviker att diskutera juryn eller
guldspadenomineringarna oﬀentligt för att hålla sig på god fot med juryn, med mera.
Att det eventuellt inte föreligger någon problematik i dag är inget argument mot att säkra
jurysammansättningen inför framtiden. Det här är framför allt en förebyggande åtgärd. För
att öka spridningen av åsikter i juryn och minska risken för att kontakter spelar roll för vilka
som kommer i fråga för guldspadar föreslås därför ändringar av reglerna för hur juryn tillsätts.
Mitt förslag är:
•
•
•
•
•
•

Juryledamöter väljs för en mandatperiod av två år (i dag ett år).
Fyra av ledamöterna väljs jämna år och tre av ledamöterna väljs udda år, för att på så
vis säkra viss kontinuitet i juryns sammansättning.
Ledamöter får återväljas maximalt en gång, till totalt fyra år (i dag obegränsat).
Rollen som sammankallande måste rotera så att den som upplevs som juryns
ordförande växlar. Man ska för kontinuitetens skull inte kunna vara sammankallande
sitt första år i juryn och man får vara sammankallande max en gång under sin jurytid.
Den som hoppar in som ersättare räknas som ny först om personen ställer upp för att
fortsätta i juryn, så att det inte blir oattraktivt att vara ersättare.
Ett liv är långt och det är rimligt att man kan bli jurymedlem igen – men först efter att
ha varit borta från juryn lika lång tid som man har suttit i den.
Fortsättning på nästa sida.

Av ovanstående följer därmed nedanstående förslag till ordalydelse i stadgarna:
Nuvarande formulering

Föreslagen formulering med ändringar kursiverade

I Guldspadejuryn sitter sju
ordinarie ledamöter som väljs på
en period av ett år. En av
ledamöterna utses till
sammankallande. Juryn som
helhet ska ha erfarenhet av att
bedöma undersökande
journalistik. Beslut om införande
eller borttagande av kategori/klass
fattas av årsmötet. Styrelsen får i
uppdrag av årsmötet att vid
frånfällen i juryn för Guldspaden
aktivera valberedningen för att
utse en ersättare. Förslaget tas
sedan upp för beslut i styrelsen
som sedan redovisar detta till
årsmötet.

I Guldspadejuryn sitter sju ordinarie ledamöter som
väljs på en period av två år. Fyra ledamöter väljs jämna
årtal, tre ledamöter väljs ojämna årtal. Juryledamöter får
väljas om en gång och får därefter återinträda i juryn
tidigast efter lika lång frånvaro som tiden de satt i juryn.
En av ledamöterna utses till sammankallande.
Sammankallande måste ha suttit i juryn minst ett år och
får inte ha varit sammankallande tidigare. Juryn som
helhet ska ha erfarenhet av att bedöma undersökande
journalistik. Beslut om införande eller borttagande av
kategori/klass fattas av årsmötet. Styrelsen får i
uppdrag av årsmötet att vid frånfällen i juryn för
Guldspaden aktivera valberedningen för att utse en
ersättare. Förslaget tas sedan upp för beslut i styrelsen
som sedan redovisar detta till årsmötet. Att gå in som
ersättare påverkar inte möjligheten att senare väljas för
upp till två ordinarie mandatperioder.

Förslag till beslut
Jag yrkar att årsmötet beslutar
att

ställa sig bakom en ersättning av stycket om guldspadejuryns sammansättning i
§4 i stadgarna med formuleringen ovan

att

uppdra åt styrelsen att tillse att motionen lyfts för ett bekräftande beslut på
nästkommande årsmöte i enlighet med §6 i stadgarna

Malmö 2018-03-18

Kolbjörn Guwallius

Bilaga 5E – Yrkande på motion

Yrkande FGJ-styrelsen:
MOTION 5 – GULDSPADEJURYN

Motionären lyfter fram viktiga aspekter som har med Guldspadejuryn att göra. Makten som det
innebär att vara en del av juryn ska förvaltas väl. Styrelsens bild är idag att juryn tar sitt uppdrag på
stort allvar.
De senaste åren har en lång rad personer nominerats till Guldspaden, som aldrig tidigare varit
nominerade. Nyligen infördes också kategorin Nytänkare för att stimulera juryn till att premiera även
den typ av journalistik som inte historiskt haft chanser att vinna Guldspaden.
Värt att tänka på är också att emedan förnyelse ligger i den ena vågskålen så ligger någonting minst
lika viktigt i den andra vågskålen: kontinuitet. De senaste åren har Guldspadejuryn arbetat upp goda
rutiner för hur arbetet ska bedrivas. Arbetet kräver diciplin och även teknisk kunskap för att kunna
genomföras på ett smidigt sätt. Redan idag byts ledamöter med jämna mellanrum ut av naturliga
skäl. Jämför man exempelvis juryn 2014 med juryn 2017 så är det endast två av nio ledamöter som
finns kvar.
Förändringar av föreningens stadgar kräver två på varandra följande årsmötesbeslut. Det är en
markör för med vilken försiktighet förändringar av stadgarna ska ske. Trots goda intentioner och ett
gediget förslag bör inte FGJ ta beslut enbart baserat på reflektioner.
Styrelsen vill ändå öppna upp för att titta närmare på frågan under verksamhetsåret. Om det bland
medlemmar finns synpunkter på juryns arbetsformer så är det bra om sådana framförs till styrelsen.
Styrelsen föreslår att årsmötet: avslår motionen

Motion 6 – Seminarieavgift för föreläsare
Motion till Föreningen Grävande Journalisters årsmöte 2018
Sedan några år tillbaka har föreningen infört att föreläsare på Grävseminariet ska själva stå för resa,
uppehälle och seminarieavgift. Detta för att stärka föreningens ekonomi.
Att arbetsgivare står för resa och uppehälle anser jag är helt rimligt, men när man som föreläsare
själv bidrar till seminariets program tycker jag att det är orimligt att också betala full seminarieavgift.
Mitt förslag är att seminarieavgiften reduceras så att föreläsare inte betalar för den dag de själva
föreläser. En avgift för att deltaga i festen kan naturligtvis tillkomma.
I år är avgiften 4500 kronor exklusive moms. Ett förslag är då att föreläsare som pratar en dag betalar
2000 kronor, plus 500 för fest - och föreläsare som pratar båda dagarna betalar endast 500 kronor
för festen.
Årsmötet kan naturligtvis komma med alternativa förslag till uppdelning, men jag önskar att frågan
tas upp och diskuteras på årsmötet.

Stockholm 2018-03-23
Helena Bengtsson

Bilaga 5F – Yrkande på motion

Yrkande FGJ-styrelsen:
MOTION 6 – SEMINARIEAVGIFT FÖR FÖRELÄSARE

Grävseminariet är själva hjärtat i föreningens verksamhet. Trots ansträngningar från styrelsen är FGJ
fortfarande i hög grad beroende av intäkterna från Grävseminariet för att kunna bedriva övrig
verksamhet. Förutsättningarna inför Grävseminariet skiljer sig också mycket åt från år till år.
Ordningen är därför att styrelsen under senhösten beslutar om avgiften till kommande års
Grävseminarium. I beaktande tas då föreningens ekonomi, det förväntade ekonomiska resultatet på
Grävseminariet, samt flera andra faktorer.
Det är en styrka i föreningen att frågan om biljettpris på Grävseminariet inte i första hand är en
årsmötesfråga, utan istället behandlas i styrelsen från år till år utifrån vilka förutsättningar respektive
grävarrangör har.
Med det sagt så är föreläsarna som kommer till Grävseminariet mycket viktiga för föreningen. De är
med och både bidrar med kunskaper till kollegorna runtom i landet och tar själva del av kloka
kollegors föreläsningar. Föreläsningarna innebär också prestige för mediebolagen runtom i Sverige,
som får möjlighet att profilera sina reportrar och göra reklam för sina publiceringar.
En argumentation som ibland förs fram är att en rabatt för föreläsare på Gräv innebär att fler får
möjlighet att åka på konferensen, i synnerhet reportrar som aldrig deltagit på Gräv. Det finns dock
ingenting som garanterar att så blir fallet. Istället innebär det att FGJ då subventionerar mediebolag,
där pengarna lika gärna kan gå till aktieägarna, eller läggas på annan verksamhet. Värt att notera är
att Grävseminariet i Uppsala 2017 visade på en ökande andel förstagångsbesökare jämfört med året
före.
Ekonomiskt, så skulle motionärens förslag innebära två saker. Dels ett intäktsbortfall på uppemot
100.000 kronor. Dels kostnader för föreläsarnas deltagande på Grävseminariet, såsom avgift för
deltagarregistrering, kaffe, och annan förtäring, m.m. Kostnaden är svårare att beräkna men kan
landa på uppemot 25.000 kronor. Detta är exklusive frågan om huruvida de nominerade ska erbjudas
rabatt – en fråga som också dyker upp med jämna mellanrum.
Sammantaget upplever styrelsen att den nuvarande ordningen bidrar till en stabil ekonomi i FGJ och
att någon nedgång i antalet anmälda inte har märkts de senaste åren.

Styrelsen föreslår att årsmötet: förklarar motionen besvarad

Bilaga 6 – Förslag till budget 2018

Förslag till budget 2018
Budget FGJ 2018

Medlemsavgifter
Gräv intäkter
Guldspadeavgifter
Deltagaravgifter utbildning
Kulturstöd Scoop
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnad förvaltning
Kostnader Gräv
Kostnader Scoop
Kostnader Utbildning
Kostnader Grävfonden
Summa kostnader
Årets resultat

Förändring 2017 till 2018
Kostnad Nysatsning/Framtid FGJ bortfaller
Sämre resultat Gräv 2018 jämfört med 2017
Fel periodiserad utbildningsfaktura
Utebliven avskrivning hemsida/guldspade
Intäkt medlemsökning 88 pers x 490 kr
Reserv samt byte av redovisningssystem
Resultatförändring 2018

Utfall 2016 Utfall 2017
Budget 2018
438 932
474 702
517 822
1 903 177
2 058 729
2 000 000
72 310
79 470
79 470
136 500
123 552
123 552
361 281
212 080
212 080
214 335
210 568
210 569
3 126 535
3 159 101
3 143 493

1 483 237
761 140
617 626
54 666
21 588
2 938 257

1 242 685
1 178 985
698 948
120 299
5 072
3 245 989

853 686
1 585 800
698 948
80 299
5 072
3 306 485

188 278

-86 888

-80 312

398 000
-465 544
-40 000
91 000
43 120
-100 000
6 576

Kommentar: Detta är en budget som bygger på utfallet för 2017 kompletterat med ovanstående
resultatposter som ändras mellan 2017 och 2018. Viktigt att vi har en ekonomisk buffert med tanke
på byte av redovisningssystem och bokföringsbyrå samt övriga oväntade kostnader som kan uppstå.
Budgeten pekar i princip på oförändrad förlustnivå. Ett rimligt mål för styrelsen är att arbeta för att
resultatet ska bli noll eller positivt.

Bilaga 7 – Förslag till medlemsavgifter 2018

Förslag till medlemsavgifter 2018:

Förslag
Styrelsen föreslår att årsmötet:
-

fastställer medlemsavgifterna i FGJ enligt nedanstående specifikation

Sammanfattning
Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter för 2018.
Avgiftstyp

Föreslagen avgift 2018

Avgift 2017

Förändring

Medlem 1 år
Medlem utland 1 år
Studerande 1 år
Medlem 2 år
Medlem 3 år

490 kr/år
540 kr/år
195 kr/år
780 kr
1 110 kr

490 kr/år
540 kr/år
195 kr/år
780 kr
1 110 kr

Ingen förändring
Ingen förändring
Ingen förändring
Ingen förändring
Ingen förändring

Överväganden
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2018, men aviserar att medlemsavgifterna
kommer behöva öka de närmaste åren.
Medlemsavgifterna har inte höjts på ett större antal år. Samtidigt har såväl föreningens kostnader,
som människors inkomster i Sverige ökat under samma period. Detta förhållande innebär att de
intäkter som FGJ får i form av medlemsavgifter räcker till allt mindre del av verksamheten.
Trots detta vill styrelsen undvika en höjning av medlemsavgifterna under 2018.

Verksamhetsberättelse Grävfonden 2017
Styrning
Styrelsen har haft sju styrelsemötent under 2017. Grävfonden har utvecklats utifrånån
den proposition som förankrades på årsmötet 2017, men även utifrånån propositioner
2016 och 2015.
Vid åårsmötet i Uppsala 2017 beslutades att stiftelsen ska registrerats och att
Grävfondens tidigare interimstyrelse efter åårsmötet ska utgöra stiftelsens styrelse som
svarar mot åårsmötet. Självstyret är ett lagkrav för stiftelser.
Åårsmötet väljer stiftelsens ledamöter och tar emot redovisning och den auktoriserade
revisorns revisionsberättelse.
Gravfonden har brutet räkenskapsår så första fullständiga redovisning kommer att ske
till åårsmötet 2019.
Början på 2017 inleddes dock med en turbulent tid för Grävfonden. Dåvarande FGJstyrelse ifrågasatte stiftelseformen och huvudmannaskapet för Grävfonden. Detta efter
2,5 års ideellt utvecklingsarbete av Grävfondens styrelse och såväl givna löften och
insamlade donationer. Denna kortsiktighet motsatte sig Grävfonden och som stödde sig
på årsmötets beslut.
Donationer
Författaren David Lagercrantz. gav den största donationen i föreningens historia under
året på 500 000 kronor till Grävfonden. Den svarade mot en liggande utmaning från
Johan Björkmans stiftelse från 2016 på lika stort belopp.
Ingen av donatorerna har aldrig tidigare stöttat föreningen Grävande journalister på
annat sätt.
Grävfonden har fått ytterligare donationer. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns de dock inte
på Grävfondens konto utan på FGJ:s konto. Detta trots påpekanden från Grävfondens
styrelse.
Först 24 januari 2018 var samtliga donerade medel överförda till Grävfondens konto.
Exponering
Under 2017 omnämndes Grävfonden 54 gånger i svensk media, en gång i dansk media
och en i norsk media. Mest publicitet fick fonden i samband med offentliggörandet av
David Lagercrantz donation.
Turbulensen i föreningen fortsatte under hösten. Delar av tidigare FGJ-styrelsen avgick
efter öppna konflikter i media. I samband med konflikten lyftes dock Grävfonden fram
som en lyckad satsning. Grävfonden betonar vikten av att undvika konflikter framöver.
Negativ publicitet kan påverka Grävfondens möjligheter att få nya donationer.
Registrering
Året har till stor del handlat om att registrera stiftelsen. Efter möte med Länsstyrelsen i
februari stod det klart att registrering kräver juridisk expertis. Grävfonden lyckades att
få en bank att pro bono registrera stiftelsen. Auktoriserad revisor har också erbjudit sina
tjänster pro bono. Detta har sparat stora belopp.
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Registrering är en minutiös process bland annat för att få skattebefrielse för ändamålet
utbildning. Grunddokumentet, Stiftelseförordnandet, är konstruerat för att ha
förutsättningar att hålla i decennier. En stiftelsestadga är svår att ändra, men det går.
Det som dock inte går är att ändra stiftelsens ändamål. Texten till Stiftelseförordnandet
hat också remitterats till FGJ:s nuvarande styrelse.
Grävfonden har beviljats en budget från föreningen på 10 000 kronor för 2017. Fonden
har förbrukat 5.072 kronor för under 2017 i form av resor till möten och traktering vid
desamma och vid möte med möjliga donatorer(9 084 kr 2016).
Framtid
Grävfonden är en långsiktig satsning som kräver uthållighet för att bygga en stabil och
trovärdig verksamhet. För att få stiftelsens alla fördelar ska den följa Stiftelselagen. En
stiftelse skapar förtroende hos potentiella donatorer. Stiftelseformen garanterar också
stipendiaters journalistiska integritet gentemot donatorer.
Grävfonden planerar att 2018 fortsätta utveckla stiftelsen varligt till låga kostnader.
Prioritet är att samla in mer pengar och söka nya donatorer bland annat genom att
ordna insamlingsseminarium. Grävfondens webbsida behöver utvecklas för att kunna
annonsera och ta emot ansökningar. Därför äskar Grävfonden en större budget för 2018
och 2019; 42.5000 kronor 2018 och 39.000 kronor 2019.
Det långsiktiga målet för Grävfonden är minst tio miljoner kronor i insamlade medel.
Hur lång tid det kommer att ta är omöjligt att säga eftersom det beror på donatorers
välvilja och samtidigt som det råder konkurrens om dessa pengar. En registrerad
stiftelse med de första donationerna på plats ökar dock förutsättningarna rejält.
Grävfonden hoppas att vi snart kunna an göra små viktiga punktinsatser i form av
stipendier för att förnya den undersökande journalistiken. För att kunna få ett
stipendium i framtiden måste stipendiaten ha betalat årsavgift till föreningen de senaste
två åren.
Vi Grävfonden hoppas kunna stegvis kunna fortsätta att utveckla en stor möjlig
medlemsförmån som lockar. fler att gå med i föreningen – eller fortsätta stanna kvar i
den. Det är bra för föreningens ekonomi i form av medlemsavgifter.
På så sätt kan Grävfonden bidra till tre av de långsiktiga målen i FGJ 2020; bättre
ekonomi, fler medlemmar och färre medlemsavhopp.
Grävfondens styrelse 3 mars 2018
Robert Aschberg Kerstin Brunnberg Ingrid Carlberg Thomas Frostberg Cecilia Krönlein
Jan Mosander Erik Palm Emanuel Sidea Cecilia Zadig
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