Styrelsemöte Grävande Journalister 23 september
2016-09-23
Plats: SVT, Göteborg
Deltog: Terje Carlsson, Jessica Ziegerer, Åsa Larsson, Zara
Nasenius, Valeria Helander, Emanuel Sidea, Sara Rebacarren,
Bosse Vikingsson, Kerstin Weigl, Fouad Yosefi (per telefon)

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
Terje valdes till mötets ordförande.
3. Val av sekreterare
Kerstin valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Sara och Åsa valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
7. Guldspadeinlämning
Zara berättade om problemen kring inlämning. Bidrag har inte
alltid laddats upp. Vi kan inte säkerställa att alla bidrag
verkligen registrerats. Styrelsen diskuterade hur vi ska gå till
botten med problemen, som skapar oro och merarbete. Zara
och Åsa håller i kontakten med Dohi. Redogörelse ska lämnas
vid nästa möte.
8. Kurser

Åsa redogjorde för de senaste kurserna. Åsa berättade även att
Lärarförbundet har frågat om vi för anställda på
förbundstidningar kan anordna kursen, ”Bli en Excelninja”, ,
som J++ utför. Styrelsen diskuterade hur vi ska förhålla oss till
ett sådant utbildningsuppdrag. Styrelsen beslutade att
kursutskottet och sponsorutskottet inleder en dialog med
Lärarförbundet om att gå in som sponsorer och få
utbildningsdagar i paketet.
Styrelsen beslutade även att vi ska anordna en kurs i december
och lämnar åt kursutskottet att besluta var.
9. Internationella samarbeten
Valeria rapporterade att Scoop Russia går fortsatt bra, de ryska
journalisternas gräv ska presenteras på en konferens i Narva i
november. Styrelsen diskuterade hur Scoop Russia bättre ska
synliggöras för medlemmarna. Valeria ska rapportera i Scoop
från Narva och välja ett gräv lämpligt att översätta för
publicering.
Styrelsen gav Valeria uppdraget att skriva en text om projektet
som kan läggas ut på hemsidan.
Styrelsen diskuterade även hur vi ska få ryska journalister att
delta vid Gräv 17. Valeria har uppdraget att sondera.

10. Medlemsdiskussion
Jessica och Åsa inledde en diskussion om hur vi kan öka
medlemsantalet. En rad nya spännande ideer kom upp.
Jessica och Åsa fick styrelsens uppdrag att sammanställa och
förädla dessa, och återkomma med ett förslag på vilka som ska
genomföras.

11. Gräv 17
Fouad berättade att arrangörsgruppens arbete framskrider väl.
Styrelsen diskuterade seminarieavgifterna. Beslutade sänka
boka-tidigt-priset för studenter och ta fram en stipendiesumma
på 90 000 kronor som alla medlemmar kan söka. Övriga priser
ligger kvar.
Studenter: 1 750
Medlemmar: 4 500
Icke-medlemmar: 10 000
Boka-tidigt:
Student: 1 499
Medlem: 3 799
Icke-medlemmar: 10 000 (ingen rabatt)
12. Snowden
Fouad berättade att arrangemanget var lyckat i Stockholm, så
även i Umeå, där man samarbetade med PK, men var inte lika
välbesökt i Göteborg. Styrelsen uttalade att föreningen gärna
kan fortsätta göra liknande arrangemang.
13. Scoop
Styrelsen gick igenom Fredrik Nejmans rapport om Scoop. En
nyhet är att Scoop kommer at finnas med i Retriever och
Artikelsök, en bibliotekstjänst. Styrelsen diskuterade
förväntningarna på nysatsningen på Scoop.
14. Nysatsning 2017
Styrelsen har inom utskotten diskuterat sina förväntningar på
vad Terje ska göra inom sin nyinrättade halvtidstjänst för att
utveckla föreningen. Styrelsen gick på mötet igenom dessa.
Terje redogjorde för vilka möten han bokat framöver, som en

start på det utåtriktade arbetet. Terje kommer för det mesta att
finnas en dag i veckan i Stockholm.
15. Bokmässan
Terje berättade om föreningens aktiviteter på mässan.
16 Övriga frågor
1. Ny adjungerad styrelsemedlem
Sedan Jan Axelsson avsagt sig sitt uppdrag behöver styrelsen
rekrytera en adjungerad styrelsemedlem. Styrelsen beslutade
adjungera in Mathias Ståhle fram till nästa årsmöte.
2. Grävfonden
Bosse berättade om fondens arbete.

17. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 9 november i Stockholm.

18. Mötet avslutades
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