Föreningen Grävande Journalister
Styrelsemöte hos SVT, Göteborg
22 mars 2017
Närvarande: Terje Carlsson, Emanuel Sidea, Åsa Larsson, Fouad Youcefi, Bosse
Vikingson, Kerstin Weigl, Jessica Ziegerer, Valeria Helander, Zara Nasenius.

Dagordning
1. M
 ötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
Terje valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin utsågs.
4. Val av justerare.
Emanuel och Jessica valdes.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
6. G
 enomgång av tidigare protokoll
7. Rapport juryn
Bertholof var med på telefon. Två motioner har inkommit med önskemål att införa ännu en
kategori för etermedia. Bertholof konstaterade att de nya kategorierna inte är enkla att
arbeta med och att de relevanta synpunkterna ska tas tillvara. Dock bör frågan anstå ett år.
Juryn återkommer med en utvärdering efter Gräv17.
Styrelsen och Bertholof diskuterade om presskonferensen om Guldspadenomineringarna
kan utvecklas inför nästa år.
Ett av de nominerade bidragen har PO-anmälts, men inga faktafel har kunnat beläggas.
Anmälningarna har lagts ner. Terje kommer att svara på mejl från anmälare.
8. Gräv17
450 deltagare är anmälda när drygt två veckor återstår. Fouad berättade att ingen oro finns i
arrangörsgruppen för överskottsmålet. Styrelsen påminde om vikten att få in fler
anmälningar.
De nominerade ska detta år uppmärksammas mer. Styrelsen kommer att dela upp ansvaret
mellan sig att presentera föreläsarna och dela ut diplom.
54 procent av de nominerade är män: styrelsen uttalade sitt gillande över en godtagbar
könsfördelning.
Fouad informerade om programmet som nu är färdigt, om säkerhetsarbetet och
Guldspadegalan.

Styrelsen uttalade att Guldspadegalan även bör streamas. Fouad fick i uppdrag att
undersöka hur det skulle kunna ordnas.
Styrelsen diskuterade Medieledarnas önskan att dela ut ett stipendium på 10.000 kronor till

vinnaren av Gyllene Dynamon. Styrelsen gav Fouad i uppdrag att ingå ett avtal med
Medieledarna.
Fler praktiska detaljer kring Gräv17 diskuterades. Styrelsen kommer att turas om att
bemanna en monter utifrån ett schema. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att i samråd med
Fouad och Bosse ta fram ytterligare en vepa till galan, som kan återvändas vid andra
tillfällen.

9. Stipendier
31 ansökningar har inkommit. Terje har styrelsens förtroende att fördela summan 90 000
kronor.

10. Ekonomi + Budget 2017
Bosse berättade att vi fortfarande uppfyller målet att ha minst två Grävresultat (700 000) i
kassan. Medlemsintäkter har ökat och kursintäkter ökat kraftigt.
Bosse redogjorde för sitt arbete med budgeten för 2017.
Styrelsen diskuterade att förändra budgetarbetet nästa år, och vilka fördelar skulle finnas
med att lägga budgetförslag för 2018 redan före årsskiftet.
Bosse berättade att arbetet med ett nytt redovisningssystem fortsätter.
11. Inför årsmöte/årsberättelse
Styrelsen gick igenom årsberättelsen.

12. Scoop 2.0
Fredrik Nejman har aviserat att han inte vill förnya kontraktet. Styrelsen avser att fortsätta
arbetet med Scoop 2.0 efter Gräv17.

13. Gräv18
Terje har haft möten med flera potentiella arrangörer för Gräv18. Styrelsen diskuterade och
fattade beslut om att arbeta vidare med två av dem.

14. Rullgardinen
Styrelsen antog motiveringen till Årets Rullgardin 2016. Priset delas ut fredagen under Gräv.
Styrelsen gav Terje i uppdraget att kommunicera nyheten.

15. K
 urser

Åsa redogjorde för sina tankar om att utveckla kurserna, behovet av att definiera begreppet
“kursverksamhet” och att se över det nuvarande kravet på minst tre kurser, varav en utanför
Stockholm.
Åsa fick styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag på hur kursverksamheten kan utvecklas.

16. Kansli
Zara berättade att arbetet löper som det ska inför Gräv17.
17. Nysatsning2017
Terje berättade kort om sitt arbete, som haft fokus på resor och förberedelser inför Gräv17.
18. Nästa möte
Styrelsen kommer att ha ett telefonmöte torsdagen 30 mars.
Mötet avslutades.
Vid protokollet;
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