Protokoll
Föreningen Grävande Journalister, styrelsemöte, 20160608
Plats: TV4, Stockholm
Deltagare: Sara Recabarren, Åsa Larsson, Bosse Vikingson, Jessica Ziegerer, Terje Carlsson
(på telefon), Emanuel Sidea (tom punkt 12), Fouad Youcefi (på telefon tom punkt 8), Zara
Nasenius, Fredrik Nejman (endast punkt 10)
1. M
 ötet öppnas.
2. B
 osse Vikingson väljs till mötesordförande.
3. J essica Ziegerer väljs till sekreterare.
4. Å
 sa Larsson och Sara Recabarren väljs till justerare.
5. D
 agordningen godkänns.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll är ännu inte påskrivna. Jessica följer upp
var de hamnat.
7. Redovisning Gräv16
Fouad Youcefi redovisar preliminärt resultat från Gräv16 i Göteborg. Vinsten blev högre än
budgeterat tack vare fler betalande besökare och högre sponsorsintäkter. Totalt hade
grävseminariet ca 700 besökare.
Styrelsen beslutar att låta arbetsutskottet bestämma hur resultatet ska kommuniceras utåt.
Styrelsen påminner även om vikten av att ta till vara goda erfarenheter från Göteborg. Zara
Nasenius får i uppdrag att be grävgeneralen komplettera Grävtestamentet a till ö, med
Göteborgs bästa tips.
8. Nysatsning 2017
Arbetsutskottet har föreslagit att det ekonomiska överskottet i Göteborg används till att
stärka föreningen med ytterligare en tjänst. Au föreslår en 60 procents tjänst under ett år
som viks åt en arbetande styrelseordförande. Tjänsten ska bland annat innehålla
grävadministration, arbete med sponsorer, opinionsarbete, marknadsföring.
Bosse Vikingson och Emanuel Sidea får i uppdrag att ta fram en budget för satsningen samt
en innehållsbeskrivning av vad som kan ingå i tjänsten.

9. Gräv17
Fouad Youcefi berättar hur arbetet med Gräv i Uppsala fortskrider.
10. Scoop 2.0
Fredrik Nejman berättar om Scoops framtidsplaner. Till att forma Scoops framtida
redaktionella arbete tillsammans med redaktör Fredrik Nejman utses Kerstin Weigl,
sammankallande, Emanuel Sidea och Jessica Ziegerer. Även utomstående personer ska
rådfrågas.
11. Styrelsearbetet 2016 och utskotten.
Styrelsen väljer följande utskott.
Internationella utskottet: Valeria Helander (sammankallande), Emanuel Sidea, Fouad
Youcefi, Terje Carlsson, Sara Recabarren.
Kursutskottet: Åsa Larsson (sammankallande), Terje Carlsson
Marknadsutskottet: Bosse Vikingson (sammankallande), Jan Axelsson, Terje Carlsson
Medlemsutskott: Jessica Ziegerer (sammankallade), Åsa Larsson, Jan Axelsson
Kansliutskott: Kerstin Weigl (sammankallande), Jessica Ziegerer, Sara Recabarren.
Webbutskott: Åsa Larsson (sammankallande), Foaud Youcefi,
Jämställdhetsombud: Sara Recabarren (sammankallande), Fouad Youcefi.
Scoop 2.0: Kerstin Weigl (sammankallande), Emanuel Sidea, Jessica Ziegerer
Juridiskt råd: Foaud Youcefi (samamnkallande) samt externa.
12. Medlemmar
Flera fakturor har returnerats till kansliet för att adresser inte stämmer. Jessica Ziegerer och
Zara Nasenius försöker spåra medlemmarna och sända nya fakturor.
Medlemsutskottet, Jessica Ziegerer och Åsa Larsson, redogör för statistik kring föreningens
medlemsantal och minskade medlemsintäker de senaste åren. Styrelsen beslutar att vid
nästa möte ha en brainstorming och ta fram idéer för hur föreningen kan öka
medlemsantalet, både för vad som kan göras inom befintliga resurser och med köpta
tjänster.
13. Kurser
Åsa Larsson berättar om uppskattade kurser i Stockholm och i Sundsvall och önskemål om
att återkomma till Sundsvall. Kursutskottet ska nu planera höstens kurser tillsammans med
Zara Nasenius.

14. Inlämning av guldspadenomineringar
Föreningen har tagit fram ett nytt inlämningssätt för guldspadenomineringar som ska
testas. Styrelsen beslutar att sista dag för inlämning av nomineringar för första halvåret blir
måndagen den 12 september. Datumet läggs ut på hemsidan.
15. IRE
Fouad Youcefi, grävgeneral för Gräv17 i Uppsala, åker för föreningens räkning till IRE för att
knyta kontakter.
16. Nästa möte
Förslagsvis 17 augusti, 1016.
17. Övriga frågor.
Ekonomiskt bidrag från Svenska institutet för kommande projekt i Moldavien diskuteras.
Internationella utskottet tar frågan vidare.
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