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Dagordning
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades klockan 10.08.
2. Val av mötesordförande.
Terje Carlsson valdes.
3. Val av sekreterare.
Kerstin Weigl valdes.
4. Val av justerare.
Jessica Ziegerer och Åsa Larsson valdes.
5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes enligt förslag.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Protokollet har varit tillgängligt på Google Docs och gicks igenom.
7. Ekonomin
Bosse berättade att vi har en uppåtgående trend, och att ekonomin ser fortsatt bra ut.
Ytterligare kontakter har tagits med tänkbara sponsorer. Det verkar som om avtalet med
Föreningshuset ger effekt, och att medlemmarna stannar kvar.
8. Kansliet
Guldspadeinlämningen har gått bra och utan tekniska problem. Arbetet är tidsödande.
Styrelsen uppdrog åt Jens att ta fram underlag för en offert till Dohi om en lösning som kan
ytterligare förenkla bidragsinlämningen. Styrelsen uppdrog även åt Åsa att ta kontakt med
Guldspadejuryn för att diskutera hur vi kan utveckla marknadsföringen i sociala medier med
fokus på de nominerade bidragen.
Zara väckte frågan om vår eposthantering. Föreningen är senare i vår lösta från avtalet med
FSdata. Styrelsen uppdrog åt Zara att ordna ett avtal med Föreningshuset.
9. Inför Gräv16
143 är anmälda, enligt grävgeneralens senaste rapport. Ett program är snart färdigt. Fouad
berättade att flera sponsorer har tillkommit och att ingen akut oro finns för ekonomin.
Styrelsen uppmärksammar arrangörerna på att en programpunkt på engelska ska vara
tillgänglig för varje pass. Styrelsen ser även gärna att fler programpunkter handlar om lokala
medier. Styrelsen vill till nästa styrelsemöte se en marknadsföringsplan för Gräv16.
10. Grävfonden
Terje och Bosse berättade att fonden arbetar fortsatt med att hitta donatorer. Styrelsen
beslutade att ta upp en diskussion på årsmötet om fondens arbete och mål. Syftet med

Grävfonden är som styrelsen ser det att hitta donatorer, bygga upp en fond som ska kunna
dela ut stipendier till föreningens medlemmar. Styrelsen uppdrog åt Bosse att sammankalla
ett möte med Grävfondens styrelse i samband med FGJ:s nästa styrelsemöte, för en
diskussion om Grävfondens förslag om ansökningar och hur arbetet kan fortsätta. Styrelsen
beslutade även att informera om Grävfonden i en särskild “flik” på vår hemsida.
11. Webben
Jens och Åsa redogjorde för utskottets arbete.
12. Scoop
Fredrik Nejman redogjorde för arbetet med Scoop. Styrelsen uttalade en önskan om mer
Scoopmaterial på webben. Fredrik väckte frågan om någon i styrelsen bör vara ansvarig för
kontakten med Scoopredaktör. Styrelsen uppdrog åt Fredrik att ta fram underlag för en
proposition om förändring av stadgar kring Scoops redaktionsråd.
13. Scoop Russia
Valeria berättade att arbetet fungerat bra. En ny ansökningperiod börjar nu.
14. SIansökan Zambia
Valeria berättade att arbetet i Zambia har varit framgångsrikt. Hon har skrivit en ansökan
om projektstöd för fortsatt samarbete. Zara påminde om att ansökan även ska arkiveras på
kansliet.
15. SIansökan Turkiet
Emanuel berättade om kontakterna med en turkisk grävorganisation. En ansökan om
projektstöd kommer att skickas in till Svenska institutet.
16. SI på Gräv16
Tolv journalister från SIDA:s biståndsländer kommer att skickas till Sverige i samband med
Gräv 16. Styrelsen kan åta sig att arrangera en workshop på torsdagen i Göteborg, liknande
den i Jönköping 2015.
17. Kurser
Jens föreslog att datum och plats för de två planerade kurserna efter Gräv ska
kommuniceras på hemsidan. Styrelsen uppdrog åt Jens att ta fram förslag på datum och
plats för kurserna.
18. Inför årsmötet
Styrelsen beslutade att godkänna Terjes förslag på arbetsfördelning i arbetet med
årsredovisningen. Arbetet ska vara färdigt i mitten av februari.
19. Inför Gräv17
Terje redogjorde för de tre ansökningar som inkommit. Styrelsen uppdrog åt Terje att gå
vidare med diskussionen och ta fram kompletterande beslutsunderlag.
20. Grävpodden

Terjes fortsätter att göra poddar.
21. Övriga frågor.
Styrelsen beslutade  då mötestiden överskridits med 25 minuter  att vid nästa styrelsemöte
ta upp de övriga frågor som inte hanns med: Rullgardinen, jämställdheten och frågan om
försäkringar.
22. Mötet avslutades

Vid protokollet:

………………………………………….
Kerstin Weigl

Justeras

…………………………
Jessica Ziegerer

…………………………..
Åsa Larsson

