Föreningen Grävande Journalister
Styrelsemöte, 20160316
Plats: Aftonbladet, Västra järnvägsgatan 21 i Stockholm
Närvarande: Terje Carlsson, Kerstin Weigl, Jessica Ziegerer, Zara Nasenius, Fouad Youcefi,
Emanuel Sidea, Åsa Larsson.
På telefon: Jan Axelsson, Bosse Vikingson och Jens Finnäs.

Dagordning
1. 
Mötets öppnande.
Terje hälsade välkomna.
2. 
Val av mötesordförande.
Terje Carlsson valdes.
3. 
Val av sekreterare.
Kerstin Weigl valdes.
4. 
Val av justerare.
Fouad och Åsa valdes.
5. 
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
6.

Genomgång av tidigare protokoll


7. 
Ekonomin
Bosse berättade att ekonomin ser fortsatt bra ut. Resultatet för året är positivt.
8. 
Grävfonden
Arbetsgruppen har haft två möten. Emanuel redogjorde för diskussionen som förts om
formerna för Grävfonden. Ännu behövs mer pengar innan en stiftelse kan inregistreras.
Styrelsen beslutade att be om årsmötets godkännande att skriva stipendieförordningen och
inregistrera stiftelsen när så är möjligt. Styrelsen gav Emanuel och Bosse i uppdrag att
skriva propositionen.
9. 
Ny sponsringspolicy
Styrelsen beslutade att anta Jan Axelssons förslag på ny sponsringspolicy, efter några
mindre förändringar. (Policyn bifogas protokollet).
10. 
Kansli
Zara berättade om arbetet kring Guldspadenomineringarna, som har gått bra. När
föreningen bytte mejlleverantör uppstod problem, som löstes med hjälp av en person
rekommenderad av Dohi. Styrelsen anser att mejlservicen måste säkerställas på bästa sätt

och gav Zara i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag från denne person. Styrelsen diskuterade
medlemsantalet och det faktum att ickebetalande medlemmar inte avregistrerats och
medlemsintäkterna minskat. Styrelsen gav Jessica och Åsa i uppdrag att ta fram ett förslag
till hur vi ska värva nya medlemmar.
11. 
Scoop
Styrelsen diskuterade hur Scoop ska kunna få bättre intäkter. Styrelsen gav
sponsorsutskottet i uppdrag att ta fram en delrapport till sista mötet förre sommaruppehållet,
vilket förmodligen blir juni månad.
Fredrik Nejman berättade på telefon om kommande nummer, och om Scoops närvaro under
MEGdagarna och Gräv16.
I en proposition styrelsen lägger till årsmötet 2016 föreslås att Scoopredaktören inte är
bunden vid ett redaktionsråd, som nu stadgarna kräver.
Styrelsen uppdrog åt Fredrik att informera valberedningen att redaktionskommittén kvarstår
tills vidare.
12. 
Kurser
Utskottet redogjorde för de två kurser som ska hållas i maj. Kurserna ska marknadsföras
under Gräv16 i Göteborg.
13. 
Webben plus Guldspadeinlämning
Jens redogjorde för hur vi kan få en bra lösning på webben. Styrelsen beslutade att
bordlägga frågan till nästa möte.
14. 
Guldspadenkategorier
Styrelsen beslutade lägga en proposition om en ny klassindelning för Guldspaden, utifrån
arbetsgruppens förslag.
15. 
Inför årsmötet
Styrelsen gick igenom vad som återstår av arbetet med en årsberättelse. Styrelsen antog en
verksamhetsplan för 2016. Styrelsen beslutade lägga tre propositioner, en om att avveckla
redaktionskommittén, en annan om grävfonden och en tredje om nya kategorier för
Guldspaden.
16. 
Inför Gräv17
Styrelsen informerades om planer som arrangören för Gräv17 har, och kontakter som tagits.
Styrelsen beslutade att datum för Gräv17 bestäms vid nästa styrelsemöte.
17. 
Praktiskt inför Gräv16
Nils Hanson berättade att programmet nu är i princip fulltecknat. Vissa detaljer återstår att
lösa.
Styrelsen gav Janne i uppdrag att ta fram diplomen till samtliga nominerade utifrån den
grafiska profil som finns. Arrangörsgruppens utsedda volontär ansvarar i samråd med Zara
för att diplom färdigställs.
Nils informerade om hur arbetet med Late night show framskrider.

18. 
Juridikutskottet
Fouad berättade om det förslag han och Carl Larsson tagit fram, och som styrelsen fått ta
del av skriftligt. Styrelsen beslutade att bilda ett juridiskt råd utifrån förslaget. Ledamöterna
utses av styrelsen för ett år i taget. Fouad är sammankallande. (Förslaget där FGJ:s
juridiska råd beskrivs bifogas protokollet.)
19. 
Rullgardinen
Styrelsen diskuterade de nio nomineringar som inkommit, alla mycket starka. Styrelsen
utsåg därefter vinnaren av Årets Rullgardin för 2015. Vinnaren presenteras vid invigningen
av Gräv 16.
20. 
VGRstipendier
Styrelsen diskuterade erbjudandet att hantera ett stipendium på 20 000 kr som stöd till
journalister verksamma i Västra Götaland. Styrelsen gav Jan Axelsson och Jessica Ziegerer
uppdraget att ytterligare utreda frågan, och ta fram ett diskussionsunderlag för hur styrelsen
ska se på erbjudanden som dessa.
21. 
Grävpodden
Terje berättade att arbetet fortsätter och att seminariet om Grävfonden ska läggas ut på
hemsidan.
22. 
Styrelsen 2016
Jens kommer att lämna styrelsen. Styrelsen uttalade sin uppskattning för ett mycket fint
arbete och att vi hoppas få en efterträdare med liknande kompetens.
23. 
Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte planeras till torsdagen 7 april, i Göteborg, kvällen före starten på
Gräv16.
24.
Mötet avslutades

Vid protokollet:

…………………………………………..
Kerstin Weigl

Justeras:

………………………………………………………..
Åsa Larsson

………………………………………………………….
Fouad Youcefi

Bilaga: Juridikutskottet
FGJ:s styrelse beslutade vid möte den 16 februari att uppdra åt undertecknade att inkomma med förslag
till bildande av ett till föreningen hörande juridiskt utskott. Nedan redogörs för hur ett sådant kan
organiseras. Vidare tar vi oss friheten att föreslå ett antal namn på ledamöter.
Undertecknande föreslår styrelsen att utskottet 
ska:


Ta namnet 
juridiska rådet
och lyda under FGJ:s styrelse.



Ledas av en ordförande som bör vara ledamot av FGJ:s styrelse.



Utgöra en resurs för föreningen vad gäller juridiska frågor. Huvudfokus ska riktas mot
påverkan i


öppenhetsfrågor. Särskilt med inriktning mot att verka emot inskränkningar av handlingsoffentligheten
och meddelarskyddet samt andra rättsregler med inflytande över journalistisk verksamhet.


Bestå av inte fler än 6 ledamöter som tillsammans besitter såväl journalistisk som juridisk

kompetens.



Bestå av ledamöter med särskild kompetens eller intresse för såväl svensk tryckfrihetslagstiftning

och handlingsoffentlighet som europeisk dito. Vidare bör inom utskottet finnas ledamöter med
kompetens inom civilrättens område.


Sträva efter en jämn fördelning av män och kvinnor bland ledamöterna.



Ledamöter emellan avgöra hur mycket arbete som varje enskild ledamot har möjlighet att lägga

ned till förmån för föreningen.
Undertecknade föreslår styrelsen att besluta utse följande personer till ledamöter av rådet:


Staffan Dahlöf, frilans Köpenhamn med specialinriktning mot EUrätt



Per Hagström, journalist vid Lärarförbundets tidningsavdelning, jur. kand., tidigare verksam som

jurist vid statliga myndigheter och i domstol, driver på Tidningsutgivarnas uppdrag sajten
allmänhandling.


Carl Larsson, reporter SVT Nyheter Sörmland, jur. stud.



Fouad Youcefi, reporter SVT Nyheter Uppsala, styrelseledamot FGJ.



Julia Wågenberg, reporter Aftonbladet, jur. stud. med inriktning mot förvaltningsrätt.

På styrelsens uppdrag, 20160314
Fouad Youcefi
Carl Larsson

Bilaga 2: 
Sponsorpolicy

Allmänt om syftet
Föreningen Grävande journalister finansierar sig på
en rad olika sätt. Främst genom medlems och
deltagaravgifter, samt genom bidrag, stipendier och
sponsring.
Intäkterna används till att arrangera Grävseminariet,
bedriva utbildningar, genomföra internationella

utvecklingsarbeten, producera tidningen Scoop,
dela ut stipendier och utveckla vår digitala
plattformar samt därtill hörande föreningsarbete.
Syftet är att få den undersökande journalistiken att
bli vassare, bättre och mer genomtänkt.
Om sponsoring generellt
Alla våra sponsorer skall vara välinformerade om
att sponsringen endast sker för att utveckla den
undersökande journalistiken nationellt och
internationellt. Ett sponsorskap innebär ej att man
stödjer enskilda journalister eller att man i
sponsorsammanhang tillåts påverka enskilda
journalister eller granskningar.
● Sponsringspolicyn omfattar all
sponsringsaktivitet inom föreningen.
● Styrelsen har det juridiska ansvaret och det
demokratiskt beslutade ansvaret för sponsringen i
de delar som framgår av avtalen. Samtliga avtal skall
följa styrelsens riktlinjer och avtalsmallar.
● Styrelsen har ansvar att hantera all extern
kommunikation gällande sponsring och ekonomiska
samarbeten, eftersom styrelsen såväl är juridiskt
som moraliskt ansvarig för avtalen och föreningens

långsiktiga utvecklingsarbete.
● Sponsringen kan bestå både av kapitaltillskott
och tjänster.

Om sponsring och Gräv

● Den lokala arrangören av Grävseminariet har
ansvaret för att hitta nya möjliga lokala och
regionala sponsorer.
● Sponsringsutskottet, alternativt arbetsutskottet,
gör en bedömning av vilka typer av motprestationer
som är möjliga.
● Den lokala arrangören av Grävseminariet
ansvarar för att löpande kommunicera med
styrelsen hur sponsringsarbetet fortskrider.
● Utkast till sponsringsavtal ska godkännas av
sponsringsutskottet alternativt arbetsutskottet och
ska hållas stringenta genom att man använder sig
av bifogad avtalsmall.
● Samtliga sponsoravtal signeras och godkänns av
ordförande alternativt vice ordförande. Enskilda

försäljningsavtal kring montrar och annonser som
inte övergår ett värde av 40 000 kronor kan signeras
och godkännas av den person som arbetsleder den
lokala arrangörsgruppen, den så kallade
Grävgeneralen alt person som har ett av styrelsen
delegerat försäljningsuppdrag.
Om motprestationer
● Motprestationer ska uppgå till ett värde som står i
paritet till det värde som sponsringen utgör, i
enlighet med Skatteverkets regler.
● Den årliga prislistan och motprestationer
upprättas av styrelsen i samarbete med den lokala
Grävarrangören. Prislistan ska fastställa priser för
montrar, marknadsföringsutrymmen, annonser etc.
● Sponsringsexponering kring montrar och öppen
scen sker på särskilt utsedd plats. Alla sponsrade
inslag skall presenteras på sådant sätt att det tydligt
framgår att innehållet inte är en del av
Grävseminariets officiella utbildningsprogram.
● I samband med sponsrade middagar, för t ex
internationella gäster, får sponsorn hålla ett kort
välkomsttal där det tydligt ska framgå att detta är en
av våra sponsorer.

● FGJ förbehåller sig rätten att dra in
sponsringssamarbetet om motprestationerna eller
närvaron från sponsorerna inte skulle följa det som
står i avtalet eller god sed.
Övrigt
● Annonser, marknadsföringsmaterial och dylikt
ska tas fram av sponsorn. Den lokala
Grävarrangören har ansvaret att se till att materialet
blir publicerat i Grävbilagan eller på nätet, enligt
avtal.

Prislista 2016
Alla priser exkl moms
● Huvudsponsorskap motsvarar minimum 100.000
kronor.
● Guld 65 000 kronor (finns med prisstege för tre år)
● Silver 35 000 kronor (finns med prisstege för tre
år)
● Brons 10 000 kronor (finns med prisstege för tre
år)
● Annons hel 10 000 kronor
● Annons halv 8 000 kronor
● Annons kvarts 5 000 kronor

● Monter 10 000 kronor
● Marknadsföring i samband m huvudsponsorskap
20 000 kronor

