Föreningen Grävande Journalister, telefonmöte, 2017-05-29
Närvarande: Terje Carlsson, Jessica Ziegerer, Åsa Larsson, Mathias Ståhle, Kerstin Weigl,
Valeria Helander, Emanuel Sidea, Bosse Vikingson, Zara Nasenius.
1. M
 ötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
Terje valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin valdes.
4. Val av justerare.
Jessica och Mathias utsågs.
5. Godkännande av dagordning.
Godkändes.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen gick igenom protokollet från 2 maj.
7. Gräv17
Fouad ringde upp och rapporterade kort att vinsten för Gräv17 blev betydande och att en
slutredovisning kommer att vara färdig till nästa styrelsemöte. Fouad har även
styrelsens uppdrag att färdigställa en checklista på hur man arrangerar Gräv, med
tidsangivelser för när vissa saker bör göras.
8. Ekonomi
Bosse berättade att ekonomin är fortsatt god. Överskottet efter Gräv17 gör att föreningen
med råge uppnår målen. Arbetet med ett molnbaserat redovisningsssystem fortsätter.
9. Scoop
Terje redovisade möten han haft med tänkbara samarbetspartners och annonssäljare. Styrelsen
diskuterade olika möjligheter för Scoop. Terje fick styrelsens uppdrag att formulera en
rekryteringsannons. De sökande ska uppmanas att även ge förslag på hur Scoop kan utvecklas.
Styrelsen tar ansvar för Scoop fram till att en lösning finns på plats.
10. Kurser
Åsa berättade att kursen i Umeå i maj gick bra, med 13 nöjda deltagare. Styrelsen pratade
om att pröva en ny form av enklare kursverksamhet, även för att skapa en mötesplats för
medlemmar. Åsa fick styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag.
11. Gräv18
Emma berättade hur planeringen fortskrider. En arrangörsgrupp är bildad och
arbetsuppgifter ska fördelas. Styrelsen uttalade att ett avtal med Arena måste skrivas
snarast.

12. Guldspadekategorier
Mathias har styrelsens uppdrag att sondera terrängen. Jessica har påbörjat arbetet med att
undersöka vilka mediaföretag/medlemmar som inte skickar nomineringar, och i så fall varför.
13. Kansli
Arbetet på kansliet löper på som det ska.
14. Grävfonden
Grävfonden har haft ett möte där Emanuel deltog.
Styrelsen har över mejl - vilket beslutades 2 maj - kontaktat Kerstin Brunnberg för att få veta
hur man tolkar årsmötesbeslutet om Grävfondens styrelse. Något svar har inte kommit.
15. Almedalen
Styrelsen beslutade att Terje reser till Almedalen, och medverkar i en paneldebatt om
meddelarskydd i privata sektorn. SJF kan erbjuda gratis boende.
16. Meg/Bokmässan
Föreningen har tackat ja till samarbete med Meg. Föreningen får en gratis plats mot att vi är
medarrangör till två programpunkter som rör grävande journalistik. Styrelsen beslutade att
förlägga ett styrelsemöte till fredagen. Terje fick styrelsens uppdrag att undersöka om vi som
tidigare kan få tillgång till Tidskriftsmontern.
17. Grävpodden
Terje fick styrelsens uppdrag att undersöka för vad en marknadsföring av den uppskattade
Grävpodden skulle kosta.
18. Nysatsning17
Terje berättade om sina möten med möjliga samarbetspartners för Scoop och även andra
möjliga samarbeten. Svenska Institutet är mycket nöjda med workshopen i Uppsala för de
utländska journalisterna i Uppsala. Terje har föreslagit en utveckling av det samarbetet.
Terje har styrelsens uppdrag att ta fram en beskrivning av målen för Nysatsning17 och
underlag för en utvärdering. Det ska redovisas nästa möte.
19. Nästa möte
Styrelsen ska ha ett kortare telefonmöte under juni månad. Terje mejlar ut förslag på datum.
20. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

…………………………………………………………………………
Kerstin Weigl

……………………………………………………………………………..
Justeras: Mathias Ståhle

………………………………………………………………………………….
Justeras: Jessica Ziegerer

