Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister hos Svenska Dagbladet,
Stockholm 2018-01-16 kl. 10-15


Föreningen Grävande Journalister
Orgnr802014-3833
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Arne Müller, Anna Tiberg, Åsa Larsson och Sara
Recabarren, Lena Pettersson från punkt 10-13 och punkt 15, Jessica Ziegerer från punkt 14-15.
Marléne

DAGORDNING

1.

Mötets öppnande.

Fouad förklarar mötet öppnat.

2.

Val av mötesordförande.

Fouad väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare.
Sara väljs till sekreterare.
4. Val av justerare.
Anna och Åsa väljs till justerare.
5.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

6. Genomgång av tidigare protokoll
Fouad går igenom tidigare protokoll. Information om rullgardinen har ännu inte gjorts men
ska göras snart.
7. Ekonomi
Fouad berättar att inget nytt framkommit kring ekonomin som vid senaste mötet såg bättre ut
än väntat. Mötet beslutar att uppdra åt Johan att komma med ekonomisk rapport till nästa
styrelsemöte.
8. Inför årsmöte/årsberättelse

Innan februarimötet ska alla utskott ta fram material som Johan behöver för att färdigställa
årsberättelsen.

9. Kansli
Sara och Fouad berättar kort om arbetet på kansliet. Scoopredaktören kan vid behov gå in och
täcka upp på kansliet.
10. Utbildning
Åsa och Anna berättar om möjliga kurser under våren. Styrelsen beslutar att föreningen ska
hålla kurserna nedan:
En kommande in-housekurs på LO-mediehus veckan efter Gräv19 och en Excelkurs i maj
med Carolina Jemsby. Arne ska kolla om det finns intresse för en sådan kurs i hans
närområde. Anna anmälde jäv i beslutsfrågan då hon och Marlene som ska hålla
inhousekursen i LO mediehus.
Årets första Grävhäng kommer att hållas i Borås vecka 9 eller 10. Därefter planeras Grävhäng
i Malmö i maj, och i Stockholm under hösten. Vid evenemang som Grävhäng får föreningen
nya medlemmar och medlemsutskottet ska utreda hur vi bäst kan ordna medlemsavgiften för
nya medlemmar.
11. Internationella utskottet
Fouad berättar om arbetet med att ansöka om Creative Force. Projektet kommer innehålla
flera delar och påminna om liknande projekt som föreningen jobbat med tidigare men i större
skala. Styrelsen beslutar att AU ska fatta beslut om ansökan när Fouad är klar med
formuleringarna.
Nytt projektförslag: EU-valet- bordläggs till nästa möte.
12.Guldspadeinlämning
Bertholof är med på telefon. 160 bidrag har kommit in. Antalet bidrag är ungefär som förra
året. Det är fler nominerade böcker jämfört med förra året. Det brukar vara många bidrag från
Etermedia riks och i år är det ännu fler bidrag än tidigare. Det kommer att bli ett svårt arbete
för juryn att välja ut bidrag. Det har varit en del tekniska problem med information som fallit
bort från anmälningarna. Kansliet löser problemen vartefter de kommer in, men styrelsen bör
titta på den tekniska lösningen på sikt. Presskonferens med nomineringar ska hållas i mars.
Fouad är bortrest då men ska återkomma till Bertholof om vem som kommer att vara med vid
presskonferensen. Juryn ska utvärdera kategorierna och ta fram ett förslag till styrelsen om
proposition till årsmötet.
13. Gräv20
Fouad berättar om arbetet med att utse arrangörsstad för Gräv 2020. Flera städer har hört av
sig och visat intresse.

14. Gräv19
Fouad berättar om besöket i Kalmar, om mötet med arrangörsgruppen och om lokalerna. 171
har anmält sig hittills. Många anmälda från SR men hittills inga anmälda från DN, SVD,
Expressen och Aftonbladet. Få anmälda från Mittmedia och ingen från NTM. Styrelsen
uttrycker att arrangörsgruppen gör ett mycket bra jobb. Styrelsen ser fram emot att höra mer
om arrangörsgruppens arbete med annonser och sponsring. Anna tar upp vikten av att locka
fler studenter till Gräv 19.
15. Scoop
Daniel Wiklander är med och berättar arbetet med kommande nummer under jubileumsåret.
Scoop kommer att ha fokus på Gräv19. Daniel och styrelsen pratar om möjligheten att ha
med nomineringarna till Guldspaden i Scoop. Statens kulturråd har beslutat att ge Scoop 150
000 kronor även i år.
16. Utveckling av Scoop och Webb
Medlemsutskottet berättar om utvärderingen av Scoop och fgj.se med fokus på
medlemsnyttan. Medlemsutskottet har intervjuat ett antal medlemmar runt om i landet. De
intervjuade har kommit med många förslag för att öka medlemsnyttan. Styrelsen tar med sig
resultaten i det fortsatta arbetet.
17. Nästa möte
Nästa möte är 27 februari. Vi bestämmer plats snart.
18. Övriga frågor
Fouad berättar att en person anmält intresse för att gå med i föreningen trots att personen inte är
journalist. Enligt stadgarna kan en person som har ett stort behov och intresse av att följa utvecklingen
inom den undersökande journalistiken bli medlem om styrelsen godkänner det. Styrelsen beslutar att
bevilja personen i fråga medlemskap.
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