Föreningen Grävande Journalisters styrelsemöte 22 augusti 2017
SVT Stockholm
Närvarande: Zara Nasenius, Sara Recabarren, Mathias Ståhle, Terje Carlsson, Bosse
Vikingson, Åsa Larsson, Kerstin Weigl, Fouad Youcefi. På telefon: Jessica Ziegerer.
Fouad och Mathias ersätter ordinarie ledamöter Valeria Helander och Emanuel Sidea som
inte närvarade.
1.     Mötets öppnande.
Mötet öppnades.
2.     Val av mötesordförande
Terje valdes.
3.     Val av sekreterare
Kerstin valdes.
4.     Val av justerare
Mathias och Sara utsågs.
5.     Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
6. Förslag om turordning för suppleanter
På Fouad förslag utsågs genom lottning de två suppleanter som på mötet har rösträtt.
Styrelsen beslutade att lotten framöver ska avgöra när så krävs.
7.     Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen gick igenom protokollet. Terje berättade om föreningens närvaro i Almedalen.
Terje har lämnat en detaljerad redovisning för Nysatsning 17, vecka för vecka. Terje
berättade att satsningen gett resultat, utifrån de formulerade målen. Dessa var:
•Öka föreningens sponsorintäkter: vårda nuvarande sponsorer, och att fördjupa och

utveckla det.
•Utveckla och stärka föreningens samarbeten: med målsättningen är att hitta fler möjliga
partners för samarbeten.
• Utveckla och stärka föreningens opinionsarbete, med målsättningen är att öka
föreningens tyngd i den offentliga debatten
•Utveckla och stärka föreningens marknadsföring för att göra föreningen än mer känd och
etablerad.
•Utveckla och stärka föreningens medlemsarbete, med målsättningen är att förbättra
kommunikationen och servicen till medlemmarna.

Styrelsen beslutade att ge Fouad uppdraget att i samråd med styrelsemedlemmarna - och till
nästa möte -  formulera en utförlig rapport av resultatet för Nysatsning17. Den ska publiceras
så att medlemmarna kan ta del av den.

8.     Ekonomi
Bosse rapporterade att ekonomin ser mycket bra ut. På kontot finns en summa som är
dubbelt så stor än vad som anges i målsättningen som önskvärt. Arbetet med att skaffa ett
molnbaserat redovisningssystem pågår.
9.     Framtid Fgj
Terje har tagit fram ett förslag om hur föreningen kan utvecklas. Flera potentiella
samarbetspartner finns. SI-samarbetet kan växa. Bokmässan har lämnat ett avtalsförslag
om fördjupat samarbete som kan bli mycket fördelaktigt för föreningen.Ytterligare en ny
angelägen aktivitet är att arrangera en databaskonferens. Ett förslag har kommit från Norge
om ett nordiskt samarbete.
Dessa satsningar - och ytterligare satsningar som ännu är i sin linda - är tidskrävande. Terje
har ingen möjlighet att utföra dem som ideellt arbete. Föreningen vill även utveckla webben
och kursverksamheten. Terjes förslag innebär att han skulle erhålla ett arvode fram till
årsmötet 2018, en kostnad för föreningen på omkring 300 000 kronor.
Styrelsen är positiv till dessa utvecklingsmöjligheter.
Jessica föreslog att satsningen i enlighet med Terjes förslag underställs ett extra årsmöte.
Styrelsen antog förslaget. Till årsmötet kommer en fråga att ställas med innebörden: kan en
styrelseledamot vara arvoderad eller avlönad av föreningen om styrelsen anser att det är
motiverat?
Terje anmälde jäv och deltog inte i omröstningen i frågan.
Det extra årsmötet kommer att hållas i Göteborg så snart som möjligt, dock måste det enligt
stadgarna utlysas minst sex veckor i förväg.
Styrelsen beslutade att ordförande ska vara arvoderad från dagens datum fram till det extra
årsmötet. Fouad fick i uppdrag att formulera en kallelse som skickas ut snarast, och söka
lämplig lokal.
10.  Kansliet
Kerstin redogjorde för uppdraget styrelsen gett henne och Mathias, att inhämta information
om kansliets roll, utifrån en diskussion om att se över kansliet och Scoop, och fundera på om
dessa kan integreras. Styrelsen anser att kansliet ska ha inom sitt ansvarsområde att
behärska hemsidan. Inga övriga beslut fattades.
11.   Guldspadeinlämning
Terje fick styrelsens uppdrag att gå ut med att inlämningen är öppen och stänger tisdagen
12 september.
12.   Scoop
Styrelsen hälsade Per Agerman välkommen som ny redaktör för Scoop. Per berättade om
kommande nummer av Scoop. Just nu är prio ett för Scoopredaktören att skicka in ansökan
till Kulturrådet som måste vara inlämnad senast 29 augusti 2017. Byte av ansvarig utgivare
pågår.
13.   Bokmässan
Aktiviteter på bokmässan diskuterades och flera nya förslag lades

14.   Kurser
Åsa har lämnat förslag på en ny form av kursverksamhet/mötesplats för medlemmar. Frågan
bordlades på grund av tidsbrist.
15.   Gräv18
En rapport har lämnats av arrangörsgruppen. Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
16.   Grävfonden
Emanuel har lämnat en skriftlig rapport. Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
17.   Nytt verktyg från J++
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
18.   Guldspadekategorier
Frågan bordlades på grund av tidsbrist.
19.   Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att hålla ett telefonmöte 29 augusti.
19.   Övriga frågor.
 Inga.
 20. Mötet avslutades

Vid protokollet:

…………………………………………………………….
Kerstin Weigl

Justeras:

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

……………………………………………………………………
Mathias Ståhle

