Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 800301-1429
Protokoll nr: 11, 2018
Datum: 12 december, 2018
Plats: Telefonmöte.
Deltagande ledamöter:  Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Arne Müller, Sara Recabarren (§1-11),
Jessica Ziegerer (§1-§15), Marléne Dahlin (§8-§21), Anna Tiberg (§1-§9), Johan Wessman
(§14-§21)
Frånvarande: Lena Pettersson, Valeria Helander.

§1 Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare tom §15. Åsa Larsson valdes till sekreterare från och
med §16.
§4 Val av justerare.
Fouad Youcefi och Arne Müller valdes till justerare.
§5 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes efter att några punkter av praktiska skäl fått byta plats.
§6 Genomgång av tidigare protokoll.
Styrelsen gick igenom tidigare protokoll för att följa upp besluten.
§7 Guldspadeinlämning.
Deadline för inlämning till guldspaden 2018 är den 12 januari. Datum ska ändras på
hemsidan.
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§8 Kansliet.
Sara Recabarren informerar om verksamheten på kansliet. Styrelsen beslutar att kansliet ska
introducera Scoopredaktören till fler kansliuppgifter så att denne kan hjälpa till vid sjukdom.
Fouad Youcefi berättar att avtalet med Scoopredaktören är förlängt fram till sommaren med
samma villkor som tidigare. Ambitionen är att skapa en permanent anställning.
Kansliutskottet får i uppdrag att ta fram ett förslag till telefonlösning för kansliet.
Styrelsen ger även kansliutskottet i uppdrag att innan årsmötet utvärdera satsningarna på
kansliet, det vill säga en utvidgad kanslitjänst samt en anställd Scoopredaktör.
§9 Utbildning
Åsa Larsson redogör för föreningens senaste kurser och evenemang.
Malin Cronas kurs “Hitta fusk och nyheter i offentlig ekonomi” hölls på Dagens Arbete i
Stockholm den 5 december.
Anna Tibergs och Marléne Dahlins kurs “Från främling till personporträtt” hölls på
Göteborgsposten i Göteborg den 7 december.
Den ekonomiska sammanställningen är ännu inte klar. Kursutskottet tar på sig att utvärdera
vad deltagarna tyckte om utbildningarna.
Styrelsen beslutar att utbildningsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag för en policy för
arvoden i samband med kurser till marsmötet.
§10 Rullgardinen.
Information om att nominera till Rullgardinen ska gå ut. Deadline är satt till den 31 januari.
§11 Gräv19.
Grävgeneral Kersti Forsberg medverkar på telefon och berättar senaste nytt kring
Grävseminariet. Anmälningssajten har varit öppen i cirka tre veckor och anmälningar har
börjat komma in.
Alla styrelsemedlemmar ombeds att sprida budskapet om boka-tidigt-priset som gäller till
den 8 januari och ordföranden ska påminna i medlemsbrevet som går ut innan jul.
Fouad Youcefi uppmanar arrangörerna för Gräv19 i Kalmar att göra en så konkret budget
som möjligt. Den 17 december åker Fouad Youcefi och Johan Wessman till Kalmar för att
titta på lokalerna och träffa arrangörsgruppen.

§12 Grävfonden.
Fouad Youcefi uppdaterar styrelsen kring grävfondens arbete.
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§13 Internationella utskottet
a) Utvärdering Scoop Russia.
I november publicerade Dagens Nyheter uppgifter om att Scoop Russia-projektet infiltrerats
av en person som agerat på uppdrag av ryska FSB. Med anledning av detta har Fouad Youcefi
och Valeria Helander tagit fram tankar och lärdomar utifrån händelserna. Styrelsen har tagit
del av utvärderingen och beslutar att lägga den till handlingarna. Förslag och slutsatser ska
beaktas vid nya projekt där liknande risker identifieras.
b) Azerbajdzjan.
Helgen 17-18 november hölls en grävutbildning för azeriska journalister i Tblisi, Georgien
anordnad av FGJ tillsamman med IRFS, Institute for Reporters Freedom and Safety med stöd av
Svenska Institutets program Creative Force. På plats var Valeria Helander, Miranda Patrucic

och en lokal samarbetsperson.

c) Nytt projektförslag: Ryssland
FGJ har fått en förfrågan om att tillsammans med FUJ i Danmark starta ett nytt
journalistprojekt i Ryssland, som ska heta Scoop Russia. Styrelsen diskuterar förslaget och
beslutar att inte delta i projektet.
d) Nytt projektförslag: EU-valet
En italiensk organisation, Associazione DIG, Documentari, Inchieste, Giornalismi, vill
samarbeta med FGJ om ett projekt kring transparens i EU-valet. Styrelsen beslutar att
bordlägga frågan i väntan på ett konkret förslag till nästa möte.
e) Nytt projektförslag: GIJN
Föreligger förslag från ordföranden om att söka pengar från Creative Force för ett samarbete
med Global International Journalism Network, GIJN. Samarbetet går ut på att tillhandahålla
stipendier för nätverksträffar som till exempel GIJC, Global International Journalism
Conference, som hålls i Hamburg hösten 2019. Flera i styrelsen påtalar att det är ett
intressant projekt och beslutar att internationella utskottet tar fram ett förslag på hur
ansökan kan se ut.
§14 Ekonomi.
Kassör Johan Wessman informerar om att ekonomin ser bättre ut jämfört med budget.
§15 Ny sponsringsstrategi.
Sponsorsutskottet har tagit fram ett förslag till sponsringspolicy och föreslår att FGJ ska
arbeta med tre delar:
1) Stödmedlemsskap i tre olika nivåer för redaktioner, förlag, utbildningsanordnare eller
företag.
2) Annonser i Scoop
3) Sponsring av Grävseminariet.
Styrelsen beslutar att arbeta efter den nya policyn och varje styrelseledamot får i uppdrag
att ta kontakt med 1-2 mediechefer för att få till ett möte om stödmedlemskap.
§16 Gräv20.
Styrelsen diskuterar alternativ för Gräv20. Arbetsutskottet får i uppdrag att utvärdera de
kandidater som anmäler intresse.
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§17 Scoop.
Arbetet med nästa Scoop-nummer pågår och ska enligt plan komma ut före jul. Redaktören
Daniel Wiklander har fått förlängt fram till sommaren. Nästa år präglas av att det är
jubileumsår.
§18 Webbutskottet.
Åsa Larsson redovisar arbetet med webben. Fokus har legat på att sikta framåt (se nästa
punkt).
§19 Plan för utvecklingsarbete Scoop och webb.
Styrelsen kommer gemensamt att arbeta med Scoops och FGJ.ses framtid i ett antal steg
under vintern och våren. Idén är att först utvärdera med utgångspunkt i ekonomiska
hänseenden och medlemsnyttan. Därefter ska styrelsen ta fram förslag på olika möjliga
scenarion.
Styrelsen beslöt att arbeta med utveckling av Scoop och FGJ:s hemsida i enlighet med en
arbetsordning som inbegriper alla utskotten. Målet är att ta fram ett slutligt förslag kring
Scoops framtid samt webbutvecklingssatsningar till styrelsemötet före årsmötet 2019.
§20 Vårens möten.
Styrelsen beslutar att styrelsemöten våren 2019 hålls följande datum:
16 januari (Stockholm)
27 februari (plats bestäms senare)
27 mars (telefon)
5 april – konstituerande möte (Kalmar)
8 maj (Stockholm)
19 juni (Plats bestäms längre fram)
§21 Övriga frågor.
Ordförande Fouad Youcefi meddelar att han kommer att arbeta delar av våren från New
York.

………………………………………………………………………….
Sekreterare
Jessica Ziegerer (§1-15)
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………………………………………………………………………….
Sekreterare
Åsa Larsson (§16-21)

………………………………………………………………………….
Justerare
Fouad Youcefi

…

……………………………………………………………………….
Justerare
Arne Müller
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