Föreningen Grävande Journalister
Protokoll från styrelsemöte 10 december 2017, SVT i Stockholm
Närvarande: Emanuel Sidea, Fouad Youcefi, Johan Wessman, Valeria Helander (fram till
punkt 13), Åsa Larsson. På telefon: Jessica Ziegerer (fram till punkt 13).
Ej närvarande: Anna Tiberg, Arne Müller, Lena Pettersson, Sara Recabarren.

§1. Mötet förklaras öppnat kl 10.07.
§2. Till mötesordförande väljs Fouad Youcefi.
§3. Till sekreterare väljs Emanuel Sidea.
§4. Till justerare väljs Johan Wessman och Åsa Larsson.
§5. Dagordningen godkändes.
§6. Genomgång av tidigare protokoll.
§7. Medlemsutskottet. Jessica Ziegerer konstaterar att frågan utgår då det inte finns
något att informera eller besluta kring.
§8. Kansliet. Jessica Ziegerer redogör för arbetet inom kansliutskottet. Styrelsen
beslutar att ge utskottet mandat att under en testperiod fram till årsmötet i april 2018, kunna
utöka kanslistens arbetstid till motsvarande 25tim/vecka med variabel arbetstid beroende på
belastning. Kansliutskottet tar gärna emot synpunkter och lista över prioritetsområden från
styrelsen.
§9. Årets Rullgardin. Styrelsen beslutar om att gå ut med information om Årets
Rullgardin, ett pris som syftar till att uppmärksamma aktörer som motarbetar granskande
journalistik. Fouad Youcefi får i uppgift att genomföra det.
§10. Styrelseunderlag. Styrelsen beslutar om att förbättra styrelsens arbetsrutiner
genom att införa en ny rutin. Den nya rutinen innebär att man inför varje styrelsemöte tar
fram underlag som ska innehålla 1) beslutsförslag alternativt hur informationen ska hantera,
2) bakgrundsmaterial, 3) förslag till beslut. Detta underlag ska översändas till ordförande
senaste 7 dagar före nästkommande styrelsemöte.
§11. Guldspaden. Bertholof Brännström från Guldspadejuryn ansluter per telefon. Han
redogör för juryarbetet. Styrelsen beslutar att sista inlämningsdatum för bidrag till
Guldspaden är fredagen den 12 januari 2018. Beslutar även att Guldspadejuryns arbete ska
vara klart under första halvan av mars 2018.
§12. SCOOP Russia. Valeria Helander uppdaterar styrelsen om arbete med SCOOP
Russia, som kommer att fortsätta i två år till. Bland annat att budgeten enligt plan har
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halverats. En person från SCOOP Russia kommer även att delta på Grävseminariet i
Helsingborg.
§13. Framtid FGJ. När det gäller framtidsarbetet inom föreningen, tar styrelsen upp
frågan i tre delar.
a) Samarbete med potentiell större sponsor. Fouad Youcefi redogör hur arbetet
fortskridit. Styrelsen tar beslut om att återuppta diskussionerna under våren 2018.
b) Bokmässan/MEG. Fouad Youcefi och Valeria Helander redogör för diskussionerna
kring samarbetsavtal med Bokmässan/MEG. Styrelsen tar beslut om att ge Fouad Youcefi och
Valeria Helander mandat att teckna avtal med Bokmässan/MEG enligt det presenterade
förslaget med ändringar som diskuterats. Satsningen innebär en mindre kostnadsbudget som
arbetas in i den ordinarie budgeten för 2018.
c) Nordisk databaskonferens. FGJ har fört diskussioner kring en nordisk
databaskonferens, där man haft möten med norska grävföreningen SKUP. Styrelsen beslutar
att Fouad Youcefi får i uppdrag att åka till Norge för möten i syfte att ta fram detaljerat
underlag för vidare diskussioner.
§14. Webben. Åsa Larsson informerar om arbetet inom webbutskottet och
rekommenderar att ytterligare en person ansluter sig till webbutskottet. Fouad Youcefi
kommer vid lämpligt tillfälle att ge alla ledamöter i styrelsen en genomgång om hur man
uppdaterar webbsajten.
§15. Rapport från GIJC. I november deltog Fouad Youcefi och Jessica Ziegerer på
Global Investigative Journalism Conference (GIJC) i Johannesburg, Sydafrika. Fouad Youcefi
redogör för möten som hållits med Global Investigative Journalism Network (GIJN).
§16. Ekonomi. Kassör Johan Wessman informerade om att föreningens ekonomi är god,
likaså är likviditeten god, dock att arbetet med sponsring och annonsering måste förbättras
under våren.
§17. Gräv19. Fouad Youcefi redogör om potentiella arrangörer av Grävseminariet under
år 2019.
§18. Kursverksamheten. Åsa Larsson redogör för kursutskottets arbete samt olika
förslag på nya initiativ. Styrelsen ger kursutskottet mandat att testa nya grepp som bland
annat omfattar arrangerande av seminarier på redaktioner.
§19. Juridiska rådet. Fouad Youcefi redogör för juridiska rådets arbete. Rådet ska inom
kort ta fram svar på två remisser.
§20. Gräv18. Fouad Youcefi redogör hur arbetet fortskrider med arbetet kring
Grävseminariet, som hålls på Arenan i Helsingborg den 13-14 april 2018. Styrelsen är nöjda
över hur deras arbete fortskrider. Styrelsen uppmanar arrangörerna att jobba mer aktivt med
utställare, sponsorer och annonsörer. Styrelsen ska samtidigt bistå med samordning och
planering kring detta.
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§21. Grävfonden. Fouad Youcefi redogör om de samtal som hållits med Grävfondens
ordförande Kerstin Brunnberg.
Kerstin Brunnberg ansluter till mötet kl 14.35. Hon redogör för de ändringar som gjorts i
stiftelseförordningen efter synpunkter från FGJ:s styrelse. Därmed kan dokumentation
inlämnas till Länsstyrelsen.
Kerstin Brunnberg berättar också att Grävfonden har önskemål om att delta på
Grävseminariet, och att kontakter har redan tagits med Emma Johansson, ansvarig för
Gräv18. Brunnberg talar också om planer för förvaltning av donationskapitalet.
Kerstin Brunnberg lämnar mötet kl 15.05.
Styrelsen besluter att ge fullmakt till Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg att
registrera Stiftelsen Grävfonden.
Styrelsen besluter att inom kort återkomma med datumförslag för samordnat möte med
Grävfonden.
§22. Scoop. Per Agerman har lämnat en kort redogörelse för arbetet med Scoop, med
utgivning strax före jul.
§23. Nästa möte. Beslut om att ha ett två-dagarsmöte i Helsingborg, för att besöka
arrangörsgruppen för Gräv18. Exakt datum bestäms vid senare tillfälle.
§24. Mötet förklaras avslutat kl 15.22.

______________________________________
Emanuel Sidea, sekreterare
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______________________________________
Åsa Larsson, justerare

______________________________________
Johan Wessman, justerare
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