Föreningen Grävande Journalister, Styrelsemöte, 20160503
Telefonmöte
Närvarande: 
Terje Carlsson, Bosse Vikingsson, Kerstin Weigl, Valeria Helander, Jan
Axelsson, Zara Nasenius, Sara Recabarren, Fouad Youcefi, Åsa Larsson

Dagordning
1.

Mötets öppnande

Terje Carlsson öppnar mötet
2.

Val av mötesordförande

Terje Carlsson väljs till mötesordförande
3.

Val av sekreterare

Kerstin Weigl väljs till mötets sekreterare.
4.

Val av justerare.

Åsa Larsson och Sara Recabarren väljs.
5.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Ingen anmärkning rörande tidigare protokoll.
7. Kurser
Åsa berättar att elva personer anmält sig till kursen 13 maj i Sundsvall. Kursen i Stockholm
20 maj har fyra anmälda. Styrelsen diskuterar att gå ut till frilansare med erbjudande om
rabatterat pris. Beslut fattas att erbjuda frilansare att gå kursen i Sundsvall för 1 500 kronor.
Styrelsen ger Zara i uppdrag att ta nödvändiga kontakter om erbjudandet. Åsa tar kontakt
med tidigare styrelseledamoten Jens och efterfrågar tips om hur vi kan jobba med kursen i
Stockholm. Styrelsen delegerar frågan om pris för Stockholmskursen till Åsa.
8. Inlämning
Åsa berättar om offerten på ett bättre inlämningssystem för Guldspaden: 79 300 kronor för
122 arbetstimmar. Styrelsen beslutar att göra den investeringen, så att kansliets och juryns
arbete underlättas samt att medlemmarna får en enklare och mer välfungerande inlämning.
Åsa får styrelsens uppdrag att slutföra avtalet så att det fungerar till nästa inlämningstillfälle.
Jan anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

9. Gräv16
Nils Hansson släpps in i samtalet och gratuleras av styrelsen till ett väl genomfört Gräv. Nils
berättar att utvärderingen visar mycket positiva reaktioner. Om programmet sägs att det var
av hög kvalitet, och brett, spände från de stora frågorna, som yttrandefrihet, till
murvelperspektiv, nationellt och lokalt. Viss kritik till samarbetet med MEG yppas från
medlemmar. Program på papper efterfrågas. Kaffetillgången var för dålig.
Nils uttalar att samarbetet med styrelsen har fungerat väl, men engagemanget under själva
arrangemanget kunde ha varit något bättre.
Nils uttalar även åsikten att en möjlig utveckling för föreningen skulle kunna vara att utöka
kansliet för att kunna ge utökad service och även stöd till medlemmarna i deras
journalistiska arbete. I föreningens begynnelse fann två heltidanställda, mot nu en halvtid.
De ekonomiska kraven på Gräv16 är väl uppfyllda, resultatet väntas överskrida miniminivån
350 000 kronor. Slutfaktureringen är inte färdig, först om ungefär en månad är resultatet
klart.
10. Gräv17
Fouad berättar att en arrangörsgrupp finns, som för närvarande består av elva personer.
Kontakter mot sponsorer och samarbetspartners har påbörjats. Styrelsen påminner Fouad
om att kravet på överskott efter Gräv17 är minst 350 000 kronor.
Styrelsen beslutade att Gräv17 anordnas 78 april 2017. Fouad får styrelsens uppdrag att ta
fram underlag för det avtal som ska tecknas med föreningen.
11. IRE
Styrelsen beskutar att bekosta Fouads resa till New Orleans, samt hotell och deltagaravgift
för IRE där han ska representera FGJ och hämta inspiration för Gräv17. Kostnaden
beräknas till omkring 20 000 kronor.
12. Kanslifrågor
Styrelsen diskuterar hur nya medlemsansökningar ska hanteras. Zara har tidigare godkänt
varje medlemsansökan och efter en kontroll skickat faktura per post, vilket betyder att det
kan ta flera månader innan ett medlemsskap aktiveras. Styrelsen beslutar att
medlemsansökan och betalning istället ska hanteras elektroniskt via mejl vilket är en bättre
och snabbare service. Zara får i uppdrag att göra stickprov då och då, för att se om misstag
har gjorts, och “fel” personer blivit medlemmar i vår förening.
På förekommen anledning beslutar styrelsen att en person som vill stödja föreningen, ska
kunna bli stödmedlem för tiotusen kronor per år. Stödmedlemmar har inte rösträtt.
Styrelsen diskuterar därefter det faktum att ett antal medlemmar inte betalat. Omkring 150
personer har inte fått fakturan, på grund av att vi har felaktig adress, och vi vet inte om de vill
kvarstå som medlemmar. Viktigt är att vi skaffar oss fullständig kontroll av medlemsregistret.
Det är dock en betydande arbetsuppgift. Styrelsen beslutar att medlemsutskottet  Åsa och
Jessica  till nästa styresemöte tar fram en analys, så att vi kan gå till beslut.
Styrelsen diskuterar även föreningens mejlhantering. Mejlen hanteras nu av
enmansföretaget Frecon som för en avgift på 500 kronor i månaden åtar sig att sköta det vi

behöver. Styrelsen beslutar att behålla den lösningen året ut, tills vidare. Styrelsen anser att
alternativ ska undersökas under 2016 och ger Zara i uppdrag att driva den frågan i
samarbete med webutskottet.
13. Scoop
Fredrik Nejman har haft Skypemöte med Janne och Bosse om Scoop och fick i uppdrag att
utreda och gå vidare med några punkter, bland annat digital publiceringsplan, att utreda
olika stödformer och hitta nya intäktskällor.
Fredrik berättar om kommande nummer, med tema Sportgräv. T
idningen kommer i slutet
av juni och skickas till Sportjournalisternas klubb och deras 700 medlemmar
.
Styrelsen uttalar att en dialog ska föras mellan Fredrik och styrelsen om vilka annonsörer vi
samarbetar med.
14. VGRstipendiet. Sponsorutskottet.
På grund av tidsnöd beslutade styrelsen att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

9. Styrelsen 2016 & utskott
Åsa ställer frågan om hur Jens ska ersättas i styrelsearbetet. Åsa får i uppdrag att till nästan
möte ta fram en beskrivning av vilken kompetens föreningen behöver. Styrelsen beslutar att
på nästa styrelsemöte göra en översyn av utskotten, för att få en bra nystart på
verksamhetsåret.
10. Juridikutskottet
På grund av tidsnöd bordlades även den frågan till nästa styrelsemöte.

11. Grävpodden
Även denna fråga bordlades.
12. Nästa möte
Ett styrelsemöte ska äga rum före sommaruppehållet, den 8 juni.
13. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
14. Mötet avslutas.
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