Föreningen Grävande Journalister, Styrelsemöte hos TV4 Stockholm, 2017-01-18
Närvarande: Terje Carlsson, Jessica Ziegerer, Emanuel Sidea, Bosse Vikingson, Zara
Nasenius, Sara Recabarren, Kerstin Weigl.
På telefon: Fouad Youcefi och Mathias Ståhle

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades.
2. Val av mötesordförande.
Terje valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin valdes till sekreterare.
4. Val av justerare.
Till justerare valdes Emanuel och Sara.
5. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Mötet gick igenom protokollet.
7. Ekonomi
Bosse rapporterade att ekonomin ser fortsatt god ut och arbetet med det nya systemet
fortsätter.
8. Kurser
Nästa kurstillfälle är i Malmö 3 februari. Åsa är bortrest. Terje fick styrelsens uppdrag att
intressera fler deltagare, utifrån Åsas lista på potentiella kursdeltagare.
9. Gräv17
Fouad uppdaterade styrelsen om arbetet med Gräv17. Styrelsen diskuterade bland annat
Late Night Show, Guldspadegalan, programinnehåll och marknadsföringsplan.
10. Inlämning Guldspaden
Zara har tyvärr haft mycket arbete med problem kring inlämningen, som inloggningar,
kompletteringar och uteblivna svarsmejl. Zara har en dialog med Dohi om det som inte
fungerat. 187 bidrag har inkommit.
11. Rapport från juryn
Juryordförande Bertholof Brännström berättade på telefon att juryn är glad över de många
och starka bidragen. Att ladda ner dem har i stort sett fungerat bra. Målsättningen är att

listan över de nominerade ska vara färdig 28 februari. Styrelsen diskuterade hur nyheten ska
kommuniceras.

12. Kansli
En ny dator har inköpts, efter att den gamla kraschat.

13. Grävfondens arbete och framtid
Kerstin Brunnberg och Ingrid Carlberg berättade om Grävfondens arbete. Den givande
diskussionen uppskattades av båda parter som uttalade att samarbetet ska fördjupas
framöver. Grävfonden ska återkomma med ett underlag som hjälper styrelsen i arbetet med
att ta fram en proposition till årsmötet.

14.  Scoop
Fredrik Nejman och JMG-praktikanten Lilly Kronlund besökte mötet. Senaste numret fick
stort genomslag men Kulturrådet har sänkt stödet med 50 000 - till 150 000 kronor - och
annonsintäkterna minskar. Fredrik fick styrelsens uppdrag att ta fram en ny budget för
Scoop.

15. Scoop 2.0
Fredrik redogjorde för vad kostnaderna kan bli om Scoop skulle byta format. Kerstin fick
styrelsens uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med Scoop.

16. Inför årsmöte/årsberättelse
Terje föreslog en ansvarsfördelning mellan styrelsens medlemmar inför att årsberättelsen
ska skrivas. Styrelsen godtog den.

17. Nysatsning2017
Terje berättade om sitt arbete inför Gräv och sina kontakter med SI. Terje kommer att
besöka ett antal medieföretag de närmaste månaderna för att marknadsföra föreningen och
Gräv.

18. Gräv18
Terje berättade att det nu finns intresse från flera potentiella arrangörer av Gräv18. Terje har
styrelsens uppdrag att fortsätta samtalen.
19. Rullgardinen, Gyllene dynamon
Flera förslag har inkommit. Styrelsen kommer att på nästa möte besluta om Rullgardinen för
2017.

20. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 15 februari 2017.

21. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

…………………………………………………
Kerstin Weigl

Justeras:

………………………………………………………….
Emanuel Sidea

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

