Protokoll från styrelsemöte
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 12, 2020
Datum: 18 november, 2020
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande: Fouad Youcefi (from §8b), Åsa Larsson, Johan Persson, Lena Petersson, Åsa
Tiberg, Jenny Petersson, Jani Pirttisalo Sallinen, Jessica Ziegerer, Aris Velizelos (tom §8c),
Anneli Arn Megner (suppleant).

1. Mötets öppnande.
Åsa Larsson öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande.
Åsa Larsson valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
4. Val av justerare.
Jani Pirttisalo Sallinen och Jenny Petersson valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll.
Genomgång av tidigare protokoll. Johan Persson informerar om planen för att åtgärda de
stigande driftskostnaderna för hemsidan. Entreprenören ska framöver specificera åtgärder
förväg i ett mejl.
8. Arbetsutskottet
a.
Digigräv
Föreningens kassör Johan Persson berättar att ett positivt resultat från Digigräv väntas.
Några utgifter återstår men ett slutgiltigt resultat kan redovisas på nästa styrelsemöte.
a.
Förutsättningar för Gräv 2021 samt riskanalys
Coronapandemin fortsätter och gör att styrelsen måste fundera på förutsättningarna för att
anordna Gräv21 i Borås under våren. Ordförande Fouad Youcefi redogör för nuläget hos
arrangörsgruppen och redovisar vilka utgifter föreningen har i händelse av ett inställt
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grävseminarium. Kassör Johan Persson kompletterar med en bild av föreningens ekonomi
som ser ut att hålla budget.
Styrelsen diskuterar möjliga scenarier för Gräv21: att hålla grävseminariet som planerat i
april, att skjuta upp grävseminariet till hösten eller att förbereda ett digitalt grävseminarium.
Arbetsutskottet får i uppdrag att förbereda ett förslag till beslut för Gräv21 till nästa möte.
Fouad Youcefi fortsätter att föra en dialog med arrangörsgruppen i Borås.
Styrelsen diskuterar även vad föreningen kan ha för utbildningsinsatser våren 2021 om
föreningen behöver skjuta Gräv21 till hösten och Grävhäng inte kan anordnas. Kursutskottet
får i uppdrag att ta fram en plan.
b.
Plan för budget 2021
Varje arbetsutskott har fått i uppdrag att fundera över idéer och planer för 2021. Tankarna
ska ligga till grund för budgeten 2021. Styrelsen diskuterar varje utskotts tankar. Ett antal
uppdrag fördelas:
Opinionsutskottet vill nästa år kalla till möte tillsammans med juridiska rådet.
Kansliutskottet undersöker kostnaderna för föreningens arbetsplatser och inventera behov.
Internationella utskottet funderar över hur internationella samarbeten och deltagande i
konferenser påverkas av corona.
Utbildningsutskottet funderar på nya digitala kurser. Se nedan.
Medlemsutskottet ska förbereda rundabordssamtal med stödmedlemmar och föreslår att
styrelsen antar en strategi för arbetet med att värva stödmedlemmar.
Styrelsen beslutar att varje styrelseledamot får i uppdrag att försöka att värva en
styrelsemedlem före den 1 april nästa år. Medlemsutskottet skickar ut ett förslag för hur
värvandet ska gå till.
9. Nytt namn på FGJ:s tidskrift
Tidningen Scoops officiella namn är Grävscoop. Redaktör Daniel Wiklander har föreslagit att
föreningen ska ändra det till Scoop hos PRV. Webbutskottet får i uppdrag att titta på
förslaget.
10. Medlems- och sponsorsutskottet
a.
Utskick av medlemsavgift
Fouad Youcefi berättar att årets medlemsavgift snart skickas ut av Föreningshuset.
Johan Persson får i uppdrag att se till att stödmedlemmar också faktureras.
Anna Tiberg författar brev till stödmedlemmar om rundabordssamtal.
11. Utbildningsutskottet
Lena Petersson berättar att efter diskussionen på förra styrelsemötet beslöt utskottet att
arrangera Ann Törnkvist kurs i berättande (Literary journalism). Kursen hålls digitalt uppdelat
på två tillfällen, 12/11 och 26/11. Trots mycket kort anmälningstid blev det ett stort söktryck.
Planen var att ha max 12 deltagare, det blev till sist 15 deltagare och vi tackade nej till tre.
Nu fortsätter arbetet med att hitta nya kurser. Research i sociala medier och
företagsresearch är till exempel ämnen som diskuteras.
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12. Internationella utskottet
a. SIJI-projektet: Redogörelse kommer framöver.
13. Webbutskottet
a. Utfasning av Scoop på sikt
Webbutskottet redogör för digitaliseringen av Scoop. Sajten är på god väg och den
17 november visade den anlitade webbfirman upp sajten samt plattformen som vi ska jobba
i för webbutskottet . Finjusteringar görs de kommande veckorna och en plan för lansering
ska tas fram.
b.
Utveckling av hemsidan fgj.se
Föreningen planerar att nästa år göra om fgj.se. Då Scoop brutits ut från tidigare inhämtade
offerter får webbutskottet i uppdrag att ta fram en ny offert som gäller fgj.se.
14. Nästa möte: 16 december.
15. Övriga frågor
Jani Pirttisalo Sallinen har tagit fram ett utkast till hur föreningen kan sätta en
kvalitetsstämpel på FGJ:s föreläsningar. Styrelsen diskuterar innehållet och ledorden och
kommer att arbeta vidare med förslaget.
16. Mötet avslutas.

……………………………………………
Jessica Ziegerer, sekreterare

……………………………………………
Jenny Petersson, justerare
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…………………………………………….
Jani Pirttisalo Sallinen, justerare
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