Föreningen Grävande Journalister
Styrelsemöte hos TV4 i Stockholm 2 maj 2017
Närvarande: Terje, Jessica, Sara och Kerstin. På telefon: Bosse, Valeria, Mathias.
Dagordning
1. M
 ötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
Terje valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin valdes till mötets sekreterare.
4. Val av justerare.
Sara och Jessica utsågs till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Protokoll från det tidigare mötet och det konstituerande mötet gicks igenom. Styrelsen gick
även igenom årsmötesprotokollet. Styrelsen beslutade att kontakta Kerstin Brunnberg för att
få förtydligat vad årsmötesbeslutet om Grävfondens styrelse betyder.
7. Nysatsning 2017
Styrelsen diskuterade årsmötets uttalande att beslutet om Nysatsning17 borde ha
underställts årsmötet.
Terje fick styrelsens uppdrag att ta fram en beskrivning av målen för Nysatsning17 och
underlag för en utvärdering.
Styrelsen uttalade att det är önskvärt att fler medlemmar lockas till till årsmötet.
8. Arbetsfördelning styrelsen
Styrelsen diskuterade hur arbetet ska organiseras i de olika utskotten. Utskotten kommer det
följande verksamhetsåret att bestå av följande personer:
Sponsring/annonser: Bosse (sammankallande), Emanuel, Terje
Utbildning: Åsa (sammankallande), Jessica
Kansli: Kerstin
Marknadsföring/medlemmar: Jessica (sammankallande), Åsa, Fouad
Webb/Reporterlistan: Åsa (sammankallande), Mathias, Terje, Fouad
Jämställdhet: Sara (sammankallande), Valeria, Fouad
Internationella: Valeria (sammankallande), Terje, Emanuel, Fouad, Sara
Juridiska rådet: Fouad
Grävpodden: Terje
Scoop 2.0: Kerstin (sammankallande), Terje, Emanuel, Jessica, Sara
Scoop: Fredrik (Scoopredaktören)

Guldspaden: Bertholof Brännström
Grävfonden: Kerstin Brunnberg, Emanuel

9. Gräv17
Fouad berättade att Gräv17 hade 650 deltagare. Vinsten överskrider målet. Betyget på
utvärderingen baserad på 194 svar blev 4 i snitt. Den slutgiltiga redovisningen lämnas till
nästa styrelsemöte.
10. Ekonomi
Bosse berättade att ekonomin ser mycket bra ut.
11. Scoop
Fredrik Nejman har kontrakt till 3 juni och är ansvarig utgivare för sommarnumret i juni. Styrelsen
diskuterade olika frågor kring redaktörskapet. Styrelsen gav Terje i uppdrag att föra en dialog med
tänkbara samarbetspartners.
12. Gräv18
Datum för Gräv18 blir 13-14 april 2018 i Arenan, Helsingborg. Grävgeneral Emma
Johansson berättade på telefon om arbetet med förhandlingar, offerter och sponsringsavtal.
Styrelsen påpekade att avtalsskrivande är prioriterat just nu. Styrelsen bad Emma
Johansson att informera löpande om kontakter med sponsorer.
Fouad fick styrelsens uppdrag att i samband med utvärdering även färdigställa en checklista
på hur man arrangerar Gräv, med tidsangivelser för när vissa saker måste göras för att allt
ska flyta på.
13. Guldspadekategorier
Styrelsen har årsmötets uppdrag att tillsammans med juryn se över kategoriindelningen för
Guldspaden. Mathias fick styrelsens uppdrag att till nästa styrelsemöte sondera terrängen.
Jessica fick styrelsens uppdrag att undersöka vilka mediaföretag/medlemmar som inte
skickar nomineringar, och i så fall varför.
14. Kurser
Styrelsen påbörjade samtal om nästa kurs i Umeå 15 maj, men beslutade på grund av
tidsbrist att fortsätta på chatten.
15. Kansli
Punkten bordlades på grund av tidsbrist.
16. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 29 maj.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.
18. Mötet avslutades

Vid protokollet:
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Justeras: Jessica Ziegerer

