Föreningen Grävande Journalister, telefonmöte, 2017-07-04
Närvarande: Kerstin Weigl, Terje Carlsson, Bosse Vikingson, Valeria Helander, Sara
Recabarren, Emanuel Sidea, Mathias Ståhle (ersätter Fouad Youcefi).
Dagordning
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av Terje.
2. Val av mötesordförande.
Terje valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin utsågs.
4. Val av justerare.
Emanuel och Valeria valdes.
5. Godkännande av dagordning.
Godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Protokollet gicks igenom. Terje hade sedan förra mötet uppdraget att undersöka vad en
marknadsföring av den uppskattade Grävpodden skulle kosta. Podden med Dan Josefsson
marknadsfördes för en blygsam slant på Facebook och fick ett bra genomslag: 1500
personer har hört den. Styrelsen uttalade att sådana kampanjer kan göras om.
7. Gräv17
Styrelsen har fått en kort rapport, och när revisorn har slutjusterat kan vi kommunicera den
positiva nyheten om ett bra resultat för Gräv17.
8. Ekonomi
Bosse har lämnat sin genomgång och allt ser bra ut.
9. Gräv18
Terje berättade att underlag finns för avtal med Arena i Helsingborg, och med MEETX, men
förhandlingarna är inte slutförda.
10. Scoop
Styrelsen diskuterade de fem ansökningar som inkommit om att bli ny redaktör och ansvarig
utgivare för Scoop. En enig styrelse beslutade att utse Per Agerman, som erbjuds att göra
fyra nummer av Scoop. Terje fick styrelsens uppdrag att ta kontakt med Agerman, slutföra
förhandlingar och skriva avtal.
11. Kansliet – arbetsuppgifter och framtid

Styrelsen diskuterade hur kansliet ska utnyttjas och föreningsarbetet utvecklas i en
ytterligare digitaliserad framtid. Föreningshuset finns och snart är ett molnbaserat
redovisningssystem på plats. Styrelsen anser att föreningen behöver en bättre web.
Styrelsen ser även en möjlighet se över kansliet och Scoop, och om dessa kan integreras.
Kerstin och Mathias fick styrelsens uppdrag att inhämta underlag för en förnyad diskussion
till nästa styrelsemöte.
12. Kurser
Åsa hade inte möjlighet att delta på mötet. Hon har sedan förra mötet styrelsens uppdrag att
ta fram förslag på ny form av enklare kursverksamhet/mötesplats för medlemmar.
13. Guldspadekategorier
Mathias har styrelsens uppdrag att sondera terrängen, en första kontakt är tagen och han
återkommer med information till nästa styrelsemöte.
14. Guldspadeinlämning
Styrelsen beslutade att inlämningen öppnar måndagen 21 augusti och stänger fredagen 8
september.
15. Scoop Russia
Valeria och Börje lämnade en uppdaterad verksamhetsberättelse, arbetet fortlöper väl.
16. Grävfonden
Styrelsen gav Emanuel uppdraget att be Grävfonden om en rapport om hur arbetet
framskrider efter årsmötet.
17. Nytt verktyg från J++
Styrelsen uttalade att verktyget är intressant men att vi behöver veta mer. Terje fick
styrelsens uopdrag att ta fram mer information om förslaget från J++..
18. Almedalen
Terje berättade att han reser till Visby följande dag, bland annat för att delta i en
samarrangerad paneldebatt. Kostnaden för föreningens närvaro är ungefär sextusen kronor
för två dagar.
19. Bokmässan
Terje berättade om MEG i augusti, där han bland annat modererar två programpunkter.
Föreningen medverkar på bokmässan i Tidskriftsmontern och har ett styrelsemöte 29
september i Göteborg.
20. Nysatsning17
Terje har lämnat en detaljerad redovisning av arbetet med Nysatsning17. Styrelsen
beslutade att den ska gås igenom på nästa styrelsemöte.
21. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i augusti, vilket datum som passar bäst kommer Terje att
kommunicera på styrelsechatten.
22. Övriga frågor.
Inga övriga frågor
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