Föreningen Grävande Journalister, Styrelsemöte i Stockholm, 2016-11-09
Närvarande: Terje Carlsson, Bosse Vikingson, Kerstin Weigl, Zara Nasenius, Sara
Rebacarren, Mathias Ståhle, Fouad Youcefi.

1. Mötets öppnande.
Mathias hälsades särskilt välkommen tillbaka för sitt inhopp.
2. Val av mötesordförande.
Terje Carlsson valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin Weigl valdes.
4. Val av justerare.
Mathias Ståhle och Bosse Vikingson.
5. Godkännande av dagordning.
Godkändes av mötet.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen önskar sig fortfarande en information om Scoop Russia, som vi kan lägga ut på
hemsidan.
7. Guldspadeinlämning
Nu har 96 bidrag lämnats in. Omkring 30 bidragslämnare har haft problem att ladda upp sina
filer. Dohi ska åtgärda. Styrelsen diskuterade Dohis förslag att köpa stand-by-support och
beslutade att föreningen vid behov ska kunna använda sig av supporttjänst för 650 kronor i
timmen. Webbutskottet ges i uppdrag att se över och förtydliga inlämningsinstruktionerna på
hemsidan.
8. Kurser
Intresset för kurser på senhösten har varit lågt. Styrelsen beslutade på utskottets förslag att
hålla kursen “Bli en bättre viralgranskare” den 3 februari i Malmö.
9. Kansli
Zara berättade om kansliarbetet, och att hon haft fokus på att säkerställa
Guldspadeinlämningen. Utvecklings-och lönesamtal ska föras med Zara före årsskiftet.
10. Gräv17
Fouad rapporterade om arrangörsgruppens arbete. Ett tema är bestämt. 14 föreläsningar är
spikade. Hotelldelen är överlämnad till Meetx som även detta år anlitats för administrationen.
Styrelsen diskuterade vidare innehållet och marknadsföringen för Gräv17. Kring nästa
månadsskifte öppnas anmälningslänken.

11. Grävfonden
Styrelsen diskuterade Grävfondens och Erik Palms förslag att vi ger 150.000 till Grävfonden som då
skulle ha 250.000 och kunna inregistrera en stiftelse. Styrelsen bedömer att det idag finns för lite pengar
i Grävfonden för att ta steget att bilda en stiftelse som förvaltar dessa medel. Därför säger styrelsen nej
till förslaget. Styrelsen uttalade återigen sin uppskattning för det stora arbete Grävfonden lagt ner och
ser fram emot en fortsatt diskussion om hur vi ska hitta en väg framåt, för att kunna samla donationer
och stödja undersökande svensk journalistik. Styrelsen uppdrar åt Bosse att i Grävfonden diskutera
andra former än en stiftelse.

12. Nysatsning2017
Terje informerade styrelsen om sitt arbete. Styrelsen diskuterade även ett inkommet förslag
om Gräv18, och beslutade att även mejla ut till medlemmarna, om att det nu är möjligt att
ansöka om att få arrangera Gräv året 2018.
13. Scoop
Fredrik rapporterar uppskattning för senaste numret. Vi har gett 50 exemplar till danska FUJ.
Scoop är numera sökbart i Retreiver/Mediearkivet. Nästa nummer kommer runt jul.
Kulturrådspengar får vi besked om i december.
14. Scoop 2.0
Kerstin berättade om det påbörjade förändringsarbetet. Styrelsen diskuterade olika förslag
och synpunkter som framkommit om vilken funktion Scoop fyller och hur den ska spridas.
Styrelsen uppdrog åt Kerstin att fortsätta utvecklingsarbetet och lämna en ny rapport till
nästa styrelsemöte.

15. Internationella samarbeten
Valeria berättade på telefon om arbetet med Scoop Russia och har styrelsens uppdrag att
rapportera efter konferensen i Narva.

16. #spadedecember
Mathias föreslår ett anspråkslöst jippo, #spadedecember, som kan inspirera och dra trafik till
föreningens Facebook- och twitterkonton. Vi letar upp intressanta granskningar som
innehåller ett tydligt grävinslag och finns på nätet. Varje bidrag presenteras med tre
meningar och en länk. Mathias fick styrelsens uppdrag att utföra den trevliga idén.

17. Medlemsutskottet
Styrelsen beslutade att ta frågan vid nästa styrelsemöte.
18. Arij
Terje och Emanuel är inbjudna till och reser till Mellanösterns största grävkonferens.

19. Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen 7 december, Fouad undersöker om styrelsen den gången
kan samlas i Uppsala.
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