Föreningen Grävande Journalister
Styrelsemöte på telefon
29 augusti, 2017, kl 10-12
Närvarande ledamöter: Åsa Larsson, Bosse Vikingson, Terje Carlsson, Emanuel Sidea, Jessica
Ziegerer, Mattias Ståhle, Fouad Youcefi,
Närvarande utan rösträtt: Åsa Larsson, Sara Reccabarren (deltog under punkterna 1-7)
Övriga närvarande Sara Nasenius, kansliet.
1. Mötet förklaras öppnat.
2. Terje Carlsson väljs till mötesordförande.
3. Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
4.  Valeria Helander och Bosse Vikingson väljs till justerare.
5. Styrelsen godkänner dagordningen med tillägget av punkten Kurser.
6. Styrelsen går igenom det senaste protokollet och konstaterar att ett extra årsmöte har blivit
utlyst och att lokal är bokad.
7. Utvärdering av Nysatsning 2017
Fouad Youcefi presenterar utvärderingen (se bilaga) av projektet Nysatsning 2017. Slutsatsen är
att satsningen har bidragit till föreningens utveckling på ett sätt som inte hade varit möjligt utan
projektet. FGJ har stärkt sitt arbete kring sponsorer och samarbeten, opinionsarbete och
marknadsföring. Det stärkta sponsorsarbetet har dock inte lett till några betydande långsiktiga
intäkter. Nysatsning 2017 har inte heller lett till fler medlemmar och endast delvis ökat servicen
till de befintliga medlemmarna.
Sammantaget anser styrelsen att Nysatsning 2017 har varit både lärorik och bra för föreningen
och styrelsen önskar kunna fortsätta jobba framåtsyftande på liknande sätt.
Styrelsen enas om utvärderingen och beslutar att offentliggöra rapporten på hemsidan. Efter
tilläggsyrkande från Emanuel Sidea beslutar styrelsen att bifoga en ekonomisk redogörelse för
projektet. Efter ett tilläggsyrkande från Åsa Larsson beslutar styrelsen att bifoga en anonymiserad
detaljredovisning.
8. Extra årsmöte
Styrelsen har tidigare beslutet om ett extra årsmöte för att besluta om Framtid FGJ, där
ordförande Terje Carlsson anlitas som konsult till föreningen. Revisorerna har i ett mejl till
styrelsen förespråkat att ärendet ska vänta till det ordinarie årsmötet 2018, haft synpunkter på
tidpunkten för mötet samt efterlyst utvärderingen av Nysatsning 2017.
Styrelsen beslutar att översända utvärderingen av Nysatsning 2017 samt ett svar till revisorerna
där ett extra årsmöte motiveras. Bakgrunden är att styrelsen vid senaste årsmötet kritiserades för
projektet Nysatsning 2017. Medlemmarna ansåg att beslutet borde ha underställts årsmötet. Då
Framtid FGJ är en liknande satsning som innebär en förändring av budgeten vänder sig styrelsen
nu till årsmötet. Tidpunkten valdes för att medlemmar skulle kunna resa till Göteborg fram och
tillbaka utan övernattning. Fredagen valdes för att den som önskar skulle kunna stanna över
helgen.
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Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att genomföra Framtid FGJ, vilket innebär att styrelsen
anlitar nuvarande ordförande Terje Carlsson enligt projektbeskrivning.
Fouad Youcefi får i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning som ska godkännas på ett
telefonmöte inom två veckor.
9. Gräv18 i Helsingborg
Grävgeneral Emma Johansson redogör för arbetet med Gräv18. Hon har också lämnat en skriftlig
rapport som styrelsen har tagit del av. Arrangörsgruppen är bildad och ett samarbetsavtal med
Meetx som arrangör har tecknats. Ordförande Terje Carlsson påtalar vikten av säkerheten och en
dialog med berörda myndigheter inför och under seminariet.
10. Grävfonden
Emanuel Sidea redogör för arbetet med grävfonden. Styrelsen har tidigare ställt frågor till
Grävfondens ordförande om vad beslutet på årsmötet innebär för grävfondens arbete. Svaret ska
efterfrågas. Fouad Youcefi får i uppdrag att även formulera en fråga till revisorerna.
11. Nytt verktyg från J++
Ärendet bordläggs. Terje Carlsson fortsätter att föra en dialog med J++.
12. Guldspadekategorier
Mathias Ståhle för en dialog med juryns ordförande. Frågan bordläggs till februari.
13. Kurser
Kursutskottet har tagit fram ett förslag för höstens kurser. Kursen ”Follow the money” hålls i
Karlstad den 6 november med Malin Croona och en kurs med Jens Finnäs, J++, i Stockholm
planeras.
Kursutskottet har dessutom tagit fram ett förslag för hur FGJ kan besöka olika redaktioner och
prata grävande journalistik. Styrelsen anser att beslut om genomförande får vänta tills efter det
extra årsmötet.
14. Nästa möte beslutas senare.
15. Övriga frågor.
Styrelsen beslutar att Jessica Ziegerer åker till Global Investigative Jounalism Conference i
Johannesburg, Sydafrika, i november.

Jessica Ziegerer, sekreterare
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Valeria Helander, justerare

Bosse Vikingson, justerare
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