PROPOSITION

FRAMTID FGJ
– EN BREDARE FÖRENING FÖR FLER MEDLEMMAR
Denna proposition innehåller följande delar
Förslag
Saken
Bakgrund
Överväganden
Budget
Ekonomisk riskanalys
Bilaga 1 – Reviderad budget för 2017
Bilaga 2 – Protokollförda beslut om Framtid FGJ
Bilaga 3 – Mål FGJ 2020

FÖRSLAG
Styrelsen för FGJ föreslår årsmötet besluta:
- att föreningens styrelseordförande arvoderas för att arbeta enligt projektbeskrivningen Framtid FGJ
på 60 procent under fram till den 13 april 2018 till en kostnad av 262.500 kronor.
- att godkänna den reviderade budgeten för 2017 i enlighet med bilaga 1 till denna proposition,
samt
- att uppdra åt styrelsen att löpande protokollföra hur Framtid FGJ fortlöper.

SAKEN
Föreningen Grävande Journalisters ekonomi är efter flera framgångsrika Gräv mycket god, och
dessutom välskött. Med denna trygga ekonomiska situation följer ansvaret att utveckla föreningen,
rusta för framtiden och öka värdet för medlemmarna.
Den närmaste tiden finns stora utvecklingsmöjligheter och styrelsen har flera projekt med stor
potential på gång. Dessutom står föreningen inför flera tidskrävande utvecklingsprojekt internt.
Detta tidskrävande arbete bedöms inte kunna genomföras på ideell basis, och behöver samtidigt
ledas och bedrivas av någon inom styrelsen, som både har stor förståelse för hur föreningen fungerar
och någon som är representant för föreningen.
Styrelsens bedömning är att den bästa personen att leda detta arbete är ordföranden Terje Carlsson.
Samtidigt har styrelsen bedömt att årsmötesbeslut krävs för ett beslut om att arvodera ordföranden.
Därför söker styrelsen medlemmarnas stöd för att i begränsad omfattning – 60 procents tjänstegrad
– och under en begränsad tid – fram till nästa årsmöte – arvodera styrelsens ordförande.

BAKGRUND
FGJ har, efter flera år av framgångsrika Grävseminarier, goda möjligheter att genomföra satsningar
som kan utveckla och bredda föreningen. Samtidigt förpliktigar tidigare årsmötesbeslut om
målsättningen FGJ 2020 styrelsen att bland annat arbeta för att få fler medlemmar, och göra
föreningen mindre beroende av intäkter från Grävseminariet, m.m. (bilaga 3)
I augusti tog den förtroendevalda styrelsen beslut om att gå vidare med flera angelägna satsningar
som ska locka fler medlemmar, bredda FGJ:s utbud för medlemmar samt göra föreningen mer känd
bland journalister runtom i Sverige och världen. (bilaga 2)
Det handlar om att bli en stor partner till Mediedagarna och Bokmässan, vilket skulle öka
evenemangens fokus på undersökande journalistik, samt ge FGJ en ny målgrupp av potentiella
medlemmar och göra föreningen mer känd – inte minst för chefer som väljer Mediedagarna före
Grävseminariet.
Det handlar också om att arbeta för att kunna arrangera ett nytt nordiskt seminarium med fokus på
datajournalistik, tillsammans med FGJ:s norska motsvarighet Skup, något som skulle ge medlemmar
större möjlighet att förkovra sig i datajournalistik som blir en allt viktigare del av den undersökande
journalistiken.
Dessutom handlar det om att fortsätta det goda utvecklingsarbetet som påbörjades genom
föreningens satsning ”Nysatsning 2017” som avslutades under sommaren. FGJ behöver fortsätta
stärka ekonomin, utveckla fler samarbeten och vässa föreningens opinionsarbete – och framförallt
behöver föreningen ge mer tillbaka till medlemmarna, inte minst genom att utveckla föreningens
hemsida och kursverksamhet.
Dessa viktiga satsningar - och ytterligare satsningar som ännu är i sin linda - är tidskrävande.
Styrelsen har ingen möjlighet att genomföra dem på ideell basis.
Därför beslutade styrelsen i augusti om att som en del av Framtid FGJ gå vidare med att arvodera
styrelseordföranden Terje Carlsson med medel motsvarande en tjänst på 60 procent.
Eftersom medlemmarna på det förra årsmötet önskade föra till protokollet att ”Nysatsning 2017
borde ha underställts årsmötet”, beslutade styrelsen i augusti också att kalla till ett extra årsmöte
den 6 oktober, för att söka medlemmarnas stöd i frågan om Framtid FGJ.
Inför denna proposition har styrelsen haft ett samråd med revisorerna.

ÖVERVÄGANDEN
Styrelsen har under arbetet med propositionen gjort en rad överväganden som lett fram till
beslutsförslaget. Här följer en kort redogörelse för dem.

Potentiella utvecklingsprojekt
Nu, några månader efter att projektet Nysatsning 2017 avslutats, så fortsätter effekterna av
projektet att märkas. FGJ:s styrelse har flera samarbetsprojekt på gång med stor potential, som
styrelsen vill arbeta vidare med. Utöver dessa projekt står föreningen inför ett antal andra viktiga
utvecklingsprojekt den närmaste tiden.
FGJ på MEG/Bokmässan 2018
Här finns ett avtalsförslag färdigt mellan FGJ och MEG/Bokmässan. Förslaget innebär att FGJ blir en
av Bokmässans/Megs största partners under konferensen hösten 2018, med mycket stor monter, och
möjlighet att på Bokmässans/Megs bekostnad bjuda in internationella toppföreläsare till
evenemanget. Meg kostar bara några hundralappar att besöka, och många av FGJ:s nuvarande
medlemmar och potentiella nya medlemmar besöker evenemanget. Därför ligger satsningen ligger
väl i linje med ambitionerna om att göra föreningen mer känd bland journalister och allmänhet.
Centrala delar av Bokmässans/Megs program och höjdpunkter ska vara spikade så tidigt som i
februari 2018. Om vi ska gå in i ett seriöst samarbete med dem kräver det att vi respekterar deras
deadlines, vilket innebär att FGJ redan nu behöver börja arbeta intensivt med arrangemanget. För
FGJ:s del gäller det också att redan i år på Meg-Bokmässan 2017 börja söka sponsorer och partners
till vår monter på Bokmässan. Vi vet av erfarenhet att vi måste arbeta långsiktigt med våra partners.
Arbetet kan inte vänta till efter FGJ:s årsmöte i april 2018.
Nordisk Datajournalistikkonferens
FGJ och norska motsvarigheten Skup är överens om undersöka förutsättningar för ett flerårigt
samarbete kring en konferens med tema datajournalistik i Sverige och Norge. Skup har sedan tidigare
goda erfarenheter av att arrangera liknande evenemang, och FGJ:s styrelse är övertygad om att en
datakonferens skulle glädja många av våra medlemmar.
Planen är att i månadsskiftet oktober/november 2018 anordna den första av flera kommande
nordiska datajournalistikkonferenser.
Skup och FGJ har enats om en tidsplan som innebär att styrelserna i FGJ och Skup innan den 31
december 2017 ska ta ställning till ett konkret förslag om att initiera ett seriöst och långsiktigt
nordiskt samarbete kring databasjournalistik, med den första konferensen i oktober 2018.
En projektgrupp ska i god tid innan 31 december ta fram ett underlag för att formalisera samarbetet
och närmare undersöka de ekonomiska möjligheterna/riskerna med projektet.

Fortsättning av Nysatsning 2017
Nysatsning 2017, där styrelsen anlitade nuvarande ordföranden som konsult för att utveckla olika
delar av föreningen, var en lyckad satsning som stärkte FGJ på en rad olika sätt, och gav styrelsen

många lärdomar. Styrelsen konstaterade också efter projektet att den önskar kunna jobba
framåtsyftande på liknande sätt i framtiden.
Samtidigt lyckades inte projektet när det gäller alla aspekter under projekttiden. Dels lyckades
projektet trots ett stärkt sponsorarbete inte säkra några nya långsiktiga betydande intäkter.
Dessutom växte inte antalet medlemmar nämnvärt som en följd av projektet.
Styrelsen vill fortsätta att med samma intensitet arbeta med flera olika frågor som ingick i Nysatsning
2017. Fokus här behöver ligga på de delar där föreningen inte lyckades så bra, dvs. medlemsvärvning
och sponsorintäkter, men också på att utveckla föreningens webbsida och kursverksamhet.
Arbetet ska på ett bättre sätt än under Nysatsning 2017 utvärderas löpande.

Form för arbetet med satsningarna
Arbetet med de ovan nämnda satsningarna kräver sammantaget en ordentlig arbetsinsats.
Utvecklingsarbetet på medlems- och sponsorsidan kräver en stor kunskap om FGJ och föreningens
struktur och arbetssätt. De två projekten är också av stor vikt för föreningen, och kräver ett flerårigt
internationellt samarbete på hög nivå från FGJ:s sida.
Styrelsens bedömning är att det sammantagna arbetet inte kan utföras ideellt, utan kräver en betald
tjänst om cirka 60 procent av en heltidstjänst.
Styrelsen bedömer också att denna proposition inte bör omfatta en längre projekttid än till nästa
årsmöte.
Styrelsens bedömning är att den som är bäst lämpad att leda och driva arbetet är föreningens
ordförande.

Risker med arvoderad ordförande
Efter samråd med föreningens revisorer så har de poängterat att frågan om jäv är viktig att ta sig an
för styrelsen. De har bland annat framhållit riskerna med att en ordförande leder samma styrelse
som ska ansvara för att utvärdera och följa upp det arvoderade uppdraget.
Vid framtida beslut där risk för jäv förekommer ska ordföranden i sedvanlig ordning anmäla jäv och
avstå från att rösta. Vid sådana tillfällen går vice ordförande in och har avgörande röst vid oavgjord
votering.
Framtid FGJ inordnas formellt inom ramen för ett av utskottens ansvarsområde. Eventuella förslag,
eller beslutsunderlag ska gå via utskottet, där ordförande inte ingår, till styrelsen.
Styrelsen hoppas också att revisorerna ska fortsätta sitt goda arbete med att granska styrelsen på ett
adekvat sätt, där jävsfrågor ingår, och där revisorerna - i det fall de finner det lämpligt – har möjlighet
att titta närmare på hur jävsfrågor hanteras i styrelsen.
För att säkerställa transparensen gentemot medlemmarna kommer styrelsen under projekttiden att
vid varje styrelsemöte följa upp hur det går med respektive projekt och utvecklingsarbetet.

Val av beslutsförslag
Frågan om arvodering av styrelseledamöter bör hanteras med varsamhet, och med transparens inför
medlemmarna. Projektet Framtid FGJ är ett tillfälligt projekt, men väcker också tankar om arvodering
framöver. FGJ:s stadgar nämner ingenting om arvodering, vilket styrelsen ser som en svaghet. Till det
extra årsmötet har styrelsen valt att söka medlemmarnas stöd endast för en tillfällig arvodering av
ordföranden fram till nästa ordinarie årsmöte i april 2018. Den tillfälliga arvoderingen ska syfta till att

arbeta med projekten inom ramen för Framtid FGJ samt med utveckling av föreningen, framförallt
när det gäller medlemsökning och sponsorsamarbeten.

BUDGET
Föreningens ekonomi är efter flera framgångsrika Gräv mycket god, och dessutom välskött. Sedan
några år tillbaka bedrivs ett mycket aktivt arbete från styrelsen med att följa upp kommande
Grävseminariums budget- sponsrings- och deltagararbete. Denna trygghet ger föreningen
ekonomiska möjligheter till satsningar.
Framtid FGJ kostar föreningen max 210.000 kronor exklusive moms i arvode från 2017-10-07 till
2018-04-13. Utöver detta budgeteras med max 52.500 kronor i omkostnader, exempelvis resor,
representation, m.m.
Utgifterna faller ut enligt följande.
2017: 112 500 kronor
2018: 150 000 kronor
Arvodet höjs inte jämfört med ersättningen under Nysatsning 2017, och omfattar 30.000 kronor i
månaden.

RISKANALYS ÖVER EKONOMISKA FÖLJDER
Revisorerna har föreslagit att styrelsen inför årsmötet gör en riskanalys över kostnader som kan
uppstå som en indirekt följd av projektet Framtid FGJ. Bland annat har revisorerna angett att det kan
vara av särskild vikt att analysera risken för att de nämnda projekten i propositionen inte faller väl ut
ekonomiskt.
Att analysera de ekonomiska riskerna med evenemang som är långt fram i tiden är naturligtvis inte
helt lätt. Brukligt för ekonomiska riskanalyser är att ta avstamp i tidigare kunskaper om liknande
projekt. Sammantaget bedöms inte nedanstående projekt utgöra någon påtaglig risk för föreningens
ekonomi.
Nordisk Datajournalistikkonferens
Till skillnad från Grävseminariet så är tanken att Datajournalistikkonferensen endast pågår under en
heldag, möjligtvis med efterföljande middag eller gala. Omsättningen blir betydligt mindre än
Grävseminariet, och därmed även det ekonomiska risktagandet. Att vi delar på den ekonomiska biten
med norska Skup gör att den ekonomiska risken blir ännu mindre.
Målet är 200 deltagare från Sverige och Norge, då väntar vi oss att göra en liten ekonomisk vinst på
evenemanget. Blir deltagarna bara hälften så många får FGJ och Skup dela på förlusterna, som då
skulle landa på omkring 50.000 kronor var. Det är en ekonomisk risk som är värd att ta för den
medlemsnyttan vi tror att evenemanget ger.
Preliminär ekonomisk beräkning vid 200 betalande deltagare
Lokaler: -100.000
Resor/logi: -50.000
Middag: -80.000

Övrigt: -50.000
Deltagaravgifter: 200.000
Sponsring 100.000
Gräv på MEG/Bokmässan 2018
FGJ:s utgifter för projektet består framförallt i bygget av en stor monter. Dessutom ska FGJ arrangera
ett antal programpunkter, inklusive flera internationella toppnamn – som finansieras av
MEG/Bokmässan. MEG/Bokmässan bjuder också FGJ:s medlemmar på rabatt för seminariekort på
konferensen. FGJ har dessutom möjligheter att använda sig av sponsorsamarbeten för att få täckning
för kostnaderna.
Den ekonomiska risken på projektet bedöms vara så liten att den inte på något nämnvärt sätt
påverkar FGJ:s ekonomi.
Ekonomisk beräkning
Bygga monter: -60.000
Resor/logi: -30.000
Övrigt: -10.000
Sponsring: 30.000

Reviderad budget för 2017:
SI
Scoop
Medlem
Grävseminarium
Guldspaden
Utbildning
Kansli
Stipendier
Grävfonden
Summa

90 000
-170 000
600 000
350 000
15 000
82 000
-850 000 - 112 500= -962 500
-90 000
0
-85 500

I princip är det enbart kanslikostnaden som ökar med 112 500 kr. Det innehåller 3 månader med en
utgift på 30 000 kr i månaden plus utgifter för resor mm.
Under Nysatsning 2017 innebar det en totalkostnad per månad på 37 500 kr, vilket är underlaget för
budgeten.
I projektet finns plan att satsningen pågår till Grävseminariet i april, vilket medför en kostnad för
2018 på 150 000 kr.
Totala utgifterna för arvodering med kringkostnader inom FGJ Framtid blir därmed 262 500 kronor.

Föreningen Grävande Journalisters styrelsemöte 22 augusti 2017
SVT Stockholm
Närvarande: Zara Nasenius, Sara Recabarren, Mathias Ståhle, Terje Carlsson, Bosse
Vikingson, Åsa Larsson, Kerstin Weigl, Fouad Youcefi. På telefon: Jessica Ziegerer.
Fouad och Mathias ersätter ordinarie ledamöter Valeria Helander och Emanuel Sidea som
inte närvarade.
1.     Mötets öppnande.
Mötet öppnades.
2.     Val av mötesordförande
Terje valdes.
3.     Val av sekreterare
Kerstin valdes.
4.     Val av justerare
Mathias och Sara utsågs.
5.     Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
6. Förslag om turordning för suppleanter
På Fouad förslag utsågs genom lottning de två suppleanter som på mötet har rösträtt.
Styrelsen beslutade att lotten framöver ska avgöra när så krävs.
7.     Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen gick igenom protokollet. Terje berättade om föreningens närvaro i Almedalen.
Terje har lämnat en detaljerad redovisning för Nysatsning 17, vecka för vecka. Terje
berättade att satsningen gett resultat, utifrån de formulerade målen. Dessa var:
•Öka föreningens sponsorintäkter: vårda nuvarande sponsorer, och att fördjupa och

utveckla det.
•Utveckla och stärka föreningens samarbeten: med målsättningen är att hitta fler möjliga
partners för samarbeten.
• Utveckla och stärka föreningens opinionsarbete, med målsättningen är att öka
föreningens tyngd i den offentliga debatten
•Utveckla och stärka föreningens marknadsföring för att göra föreningen än mer känd och
etablerad.
•Utveckla och stärka föreningens medlemsarbete, med målsättningen är att förbättra
kommunikationen och servicen till medlemmarna.

Styrelsen beslutade att ge Fouad uppdraget att i samråd med styrelsemedlemmarna - och till
nästa möte -  formulera en utförlig rapport av resultatet för Nysatsning17. Den ska publiceras
så att medlemmarna kan ta del av den.

8.     Ekonomi
Bosse rapporterade att ekonomin ser mycket bra ut. På kontot finns en summa som är
dubbelt så stor än vad som anges i målsättningen som önskvärt. Arbetet med att skaffa ett
molnbaserat redovisningssystem pågår.
9.     Framtid Fgj
Terje har tagit fram ett förslag om hur föreningen kan utvecklas. Flera potentiella
samarbetspartner finns. SI-samarbetet kan växa. Bokmässan har lämnat ett avtalsförslag
om fördjupat samarbete som kan bli mycket fördelaktigt för föreningen.Ytterligare en ny
angelägen aktivitet är att arrangera en databaskonferens. Ett förslag har kommit från Norge
om ett nordiskt samarbete.
Dessa satsningar - och ytterligare satsningar som ännu är i sin linda - är tidskrävande. Terje
har ingen möjlighet att utföra dem som ideellt arbete. Föreningen vill även utveckla webben
och kursverksamheten. Terjes förslag innebär att han skulle erhålla ett arvode fram till
årsmötet 2018, en kostnad för föreningen på omkring 300 000 kronor.
Styrelsen är positiv till dessa utvecklingsmöjligheter.
Jessica föreslog att satsningen i enlighet med Terjes förslag underställs ett extra årsmöte.
Styrelsen antog förslaget. Till årsmötet kommer en fråga att ställas med innebörden: kan en
styrelseledamot vara arvoderad eller avlönad av föreningen om styrelsen anser att det är
motiverat?
Terje anmälde jäv och deltog inte i omröstningen i frågan.
Det extra årsmötet kommer att hållas i Göteborg så snart som möjligt, dock måste det enligt
stadgarna utlysas minst sex veckor i förväg.
Styrelsen beslutade att ordförande ska vara arvoderad från dagens datum fram till det extra
årsmötet. Fouad fick i uppdrag att formulera en kallelse som skickas ut snarast, och söka
lämplig lokal.
10.  Kansliet
Kerstin redogjorde för uppdraget styrelsen gett henne och Mathias, att inhämta information
om kansliets roll, utifrån en diskussion om att se över kansliet och Scoop, och fundera på om
dessa kan integreras. Styrelsen anser att kansliet ska ha inom sitt ansvarsområde att
behärska hemsidan. Inga övriga beslut fattades.
11.   Guldspadeinlämning
Terje fick styrelsens uppdrag att gå ut med att inlämningen är öppen och stänger tisdagen
12 september.
12.   Scoop
Styrelsen hälsade Per Agerman välkommen som ny redaktör för Scoop. Per berättade om
kommande nummer av Scoop. Just nu är prio ett för Scoopredaktören att skicka in ansökan
till Kulturrådet som måste vara inlämnad senast 29 augusti 2017. Byte av ansvarig utgivare
pågår.
13.   Bokmässan
Aktiviteter på bokmässan diskuterades och flera nya förslag lades

14.   Kurser
Åsa har lämnat förslag på en ny form av kursverksamhet/mötesplats för medlemmar. Frågan
bordlades på grund av tidsbrist.
15.   Gräv18
En rapport har lämnats av arrangörsgruppen. Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
16.   Grävfonden
Emanuel har lämnat en skriftlig rapport. Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
17.   Nytt verktyg från J++
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
18.   Guldspadekategorier
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
19.   Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla ett telefonmöte 29 augusti.
19.   Övriga frågor.
 Inga.
 20. Mötet avslutades

Vid protokollet:

…………………………………………………………….
Kerstin Weigl

Justeras:

……………………………………………………………….
Sara Recabarren

……………………………………………………………………
Mathias Ståhle

Föreningen Grävande Journalister
Styrelsemöte på telefon
29 augusti, 2017, kl 10-12
Närvarande ledamöter: Åsa Larsson, Bosse Vikingson, Terje Carlsson, Emanuel Sidea, Jessica
Ziegerer, Mattias Ståhle, Fouad Youcefi,
Närvarande utan rösträtt: Åsa Larsson, Sara Reccabarren (deltog under punkterna 1-7)
Övriga närvarande Sara Nasenius, kansliet.
1. Mötet förklaras öppnat.
2. Terje Carlsson väljs till mötesordförande.
3. Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
4.  Valeria Helander och Bosse Vikingson väljs till justerare.
5. Styrelsen godkänner dagordningen med tillägget av punkten Kurser.
6. Styrelsen går igenom det senaste protokollet och konstaterar att ett extra årsmöte har blivit
utlyst och att lokal är bokad.
7. Utvärdering av Nysatsning 2017
Fouad Youcefi presenterar utvärderingen (se bilaga) av projektet Nysatsning 2017. Slutsatsen är
att satsningen har bidragit till föreningens utveckling på ett sätt som inte hade varit möjligt utan
projektet. FGJ har stärkt sitt arbete kring sponsorer och samarbeten, opinionsarbete och
marknadsföring. Det stärkta sponsorsarbetet har dock inte lett till några betydande långsiktiga
intäkter. Nysatsning 2017 har inte heller lett till fler medlemmar och endast delvis ökat servicen
till de befintliga medlemmarna.
Sammantaget anser styrelsen att Nysatsning 2017 har varit både lärorik och bra för föreningen
och styrelsen önskar kunna fortsätta jobba framåtsyftande på liknande sätt.
Styrelsen enas om utvärderingen och beslutar att offentliggöra rapporten på hemsidan. Efter
tilläggsyrkande från Emanuel Sidea beslutar styrelsen att bifoga en ekonomisk redogörelse för
projektet. Efter ett tilläggsyrkande från Åsa Larsson beslutar styrelsen att bifoga en anonymiserad
detaljredovisning.
8. Extra årsmöte
Styrelsen har tidigare beslutet om ett extra årsmöte för att besluta om Framtid FGJ, där
ordförande Terje Carlsson anlitas som konsult till föreningen. Revisorerna har i ett mejl till
styrelsen förespråkat att ärendet ska vänta till det ordinarie årsmötet 2018, haft synpunkter på
tidpunkten för mötet samt efterlyst utvärderingen av Nysatsning 2017.
Styrelsen beslutar att översända utvärderingen av Nysatsning 2017 samt ett svar till revisorerna
där ett extra årsmöte motiveras. Bakgrunden är att styrelsen vid senaste årsmötet kritiserades för
projektet Nysatsning 2017. Medlemmarna ansåg att beslutet borde ha underställts årsmötet. Då
Framtid FGJ är en liknande satsning som innebär en förändring av budgeten vänder sig styrelsen
nu till årsmötet. Tidpunkten valdes för att medlemmar skulle kunna resa till Göteborg fram och
tillbaka utan övernattning. Fredagen valdes för att den som önskar skulle kunna stanna över
helgen.
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Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att genomföra Framtid FGJ, vilket innebär att styrelsen
anlitar nuvarande ordförande Terje Carlsson enligt projektbeskrivning.
Fouad Youcefi får i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning som ska godkännas på ett
telefonmöte inom två veckor.
9. Gräv18 i Helsingborg
Grävgeneral Emma Johansson redogör för arbetet med Gräv18. Hon har också lämnat en skriftlig
rapport som styrelsen har tagit del av. Arrangörsgruppen är bildad och ett samarbetsavtal med
Meetx som arrangör har tecknats. Ordförande Terje Carlsson påtalar vikten av säkerheten och en
dialog med berörda myndigheter inför och under seminariet.
10. Grävfonden
Emanuel Sidea redogör för arbetet med grävfonden. Styrelsen har tidigare ställt frågor till
Grävfondens ordförande om vad beslutet på årsmötet innebär för grävfondens arbete. Svaret ska
efterfrågas. Fouad Youcefi får i uppdrag att även formulera en fråga till revisorerna.
11. Nytt verktyg från J++
Ärendet bordläggs. Terje Carlsson fortsätter att föra en dialog med J++.
12. Guldspadekategorier
Mathias Ståhle för en dialog med juryns ordförande. Frågan bordläggs till februari.
13. Kurser
Kursutskottet har tagit fram ett förslag för höstens kurser. Kursen ”Follow the money” hålls i
Karlstad den 6 november med Malin Croona och en kurs med Jens Finnäs, J++, i Stockholm
planeras.
Kursutskottet har dessutom tagit fram ett förslag för hur FGJ kan besöka olika redaktioner och
prata grävande journalistik. Styrelsen anser att beslut om genomförande får vänta tills efter det
extra årsmötet.
14. Nästa möte beslutas senare.
15. Övriga frågor.
Styrelsen beslutar att Jessica Ziegerer åker till Global Investigative Jounalism Conference i
Johannesburg, Sydafrika, i november.

Jessica Ziegerer, sekreterare

2

Valeria Helander, justerare

Bosse Vikingson, justerare

3

2. FGJ 2020
Den framtidsanalys styrelsen arbetat med under 2013 visar på styrkor och svagheter i
föreningen. FGJ:s varumärken är starka och ska skyddas, förädlas och marknadsföras mer.
Föreningen ska så som stadgarna anger uppfattas som det självklara valet för journalister för
att höja kompetensen i grävande journalistik, vara förmedlare av grävsamarbeten och forum
för grävandets etik. Guldspaden ska ses som det mest ansedda grävpriset i Sverige.
Analysen visar att FGJ:s styrelse inte har haft några långsiktiga mål alls att jobba emot.
Dessutom saknas central data om verksamheten.
Styrelsen har därefter arbetat fram fem långsiktiga mål för föreningen till år 2020, inklusive
metoder att mäta dessa. Mätningarna ska redovisas årligen i årsredovisningen och på
årsstämman.
•
•
•
•
•

FGJ ska fördubbla antalet medlemmar, till 2 000 stycken.
FGJ ska halvera antalet medlemsavhopp.
FGJ ska växa på samtliga intäktsområden samt minska beroendet av grävseminariets
intäkter.
Andelen försålda platser till grävseminariet ska öka till 33 procent.
FGJ ska ha en större ekonomisk buffert.
(Se bilaga för närmare specifikation på varje mål)

Styrelsens förslag till årsmötet: Att styrelsen får mandat att jobba utifrån dessa fem
långsiktiga mål.
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