Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 6, 2020
Datum: 29 april, 2020
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Jani Pirttisalo Sallinen, Jenny Petersson, Åsa Larsson,
Jessica Ziegerer, Aris Velizelos, Johan Persson, Lena Petterson (ej §8-§9), Anna Tiberg (ej
§1-§8 samt §12). Anneli Megner Arn (suppleant)

§1 Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
§4 Val av justerare.
Jani Pirttisalo Sallinen och Aris Velizelos valdes till justerare.
§5 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen med ett tillägg.
§6 Genomgång av tidigare protokoll samt årsmötesprotokoll
Jessica Ziegerer gick igenom årsmötesprotokollet och vilka punkter som styrelsen ska jobba
vidare med. Verksamhetsplanen ska sändas ut när layouten är färdig och propositionen om
Scoops utveckling, som bordlades, ska tas upp på nästa årsmöte. Noterades också att
grävfondens årsredovisning inte var klar vid tiden för årsmötet.
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§7 Förslag till arbetsfördelning under året.
Styrelsen beslöt om följande arbetsfördelning i utskotten.
Arbetsutskottet: Fouad Youcefi (sammankallande), Johan Persson, Åsa Larsson
Medlems- och sponsorutskottet: Anna Tiberg (sammankallande), Fouad Youcefi, Johan
Persson, Lena Pettersson
Utbildningsutskottet: Lena Pettersson (sammankallande), Åsa Larsson, Jenny Peterson,
Anneli Megner Arn
Kansliutskottet: Jessica Ziegerer (sammankallande), Johan Persson, Anneli Megner Arn
Webbutskottet: Åsa Larsson (sammankallande), Aris Velizelos, Jani Pirttisalo Sallinen,
(Jessica Ziegerer)
Internationella utskottet: Fouad Youcefi (sammankallande), Jani Pirttisalo Sallinen, Anneli
Megner Arn
Opinionutskottet (samt FGJ:s juridiska råd)
Jenny Peterson (sammankallande), Jani Pirttisalo Salinen, Fouad Youcefi
samt externa: Per Hagström, Mats Amnell, Peter Jonriksson, Sandra Foresti
§8 Covid-19-åtgärder
Lena Pettersson redogör för de statliga stöd som företag och organisationer kan söka i
samband med coronakrisen. För FGJ:s del kan två åtgärder komma i fråga, dels
korttidspermittering för anställda hos tillväxtverket, dels ersättning från kulturrådet för
inställda arrangemang. Kassör Johan Persson informerar även om stödet i form av sänkt
arbetsgivareavgift.
Fouad Youcefi föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att ansöka om tillämpliga stöd för
föreningen. Styrelsen beslutar enligt förslaget och Lena Pettersson och Johan Persson får i
uppdrag att uppmärksamma när stödet för inställda arrangemang kan sökas.
§9 Gräv20
Grävgeneral Hanna Grahn är med på telefon och informerar om arbetet med det uppskjutna
Gräv20 som ska hållas i september i Borås. Vid dagens datum gäller ännu regeringens
restriktioner om att evenemang med över 500 deltagare inte får anordnas samt
rekommendationer att inte resa till olika regioner i landet. Bokmässan i Göteborg som skulle
hållits i september har i veckan ställts in. Styrelsen diskuterar och analyserar läget och
huruvida det är möjligt att hålla ett grävseminarium i september.
Styrelsen ger Hanna Grahn uppdraget att tillsammans med kassör Johan Persson ta fram ett
underlag för vilka möjligheter som finns om grävseminariet inte kan hållas, samt vilka
konsekvenser det får ekonomiskt och arrangörsmässigt. Möjligheterna för att hålla ett
digitalt grävseminarium ska också utredas. Utredningen ska redovisas den 17 maj.
§10 Målsättningar för Gräv21
Ärendet bordläggs.
§11 Gräv 21
Fouad Youcefi informerar om kontakterna med grävstaden 2021.
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§12 Arbetsutskottet
a)
Årlig uppdatering integritetspolicy samt grund för PU-behandling
Föreligger förslag till en uppdaterad integritetspolicy. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Webbutskottet får i uppdrag att lägga ut den nya policyn på hemsidan.
b)
Tillkännagivande av Årets rullgardin.
Styrelsen beslutar att tillkännagivandet ska ske ett par veckor innan grävseminariet och
guldspadegalan.
c)
Ekonomi
Kassör Johan Persson har analyserat konsekvenserna för föreningen med anledning av
coronaviruset och redogör för vilka förluster som identifierats till följd av det uppskjutna
grävseminariet. Föreningens ekonomi påverkas även av svårigheten att mitt i krisen locka
stödmedlemmar och hålla utbildningar.
Johan Persson föreslår en kampanj för att locka medlemmar, förslagsvis genom brev till
tidigare medlemmar. Styrelsen diskuterar även en facebookkampanj.
Styrelsen beslutar att medlems- och webbutskottet får i uppdrag att samordna en
medlemsvärvningskampanj. Se även §16.
§13 Webbutskottet
a)
Webb- och Scooputveckling
Jessica Ziegerer ger en historisk bild av webb- och Scooputvecklingsprojektet för nytillkomna
styrelseledamöter samt en nulägesbild av vilken fas vi befinner oss i. Webbutskottet står i
begrepp att bland inkomna offerter välja en leverantör som ska föreslås för styrelsen. Mot
bakgrund av den pågående coronakrisen har webbutskottet avvaktat utvecklingen. Styrelsen
ger webbutskottet i uppdrag att till nästa möte ge förslag på tidplan.
Ordförande Fouad Youcefi påtalar att medlemmar gärna får involveras i processen med
omgörningen.
b)
Uppdatering av sponsorer mm på hemsida
Styrelsen ger webbutskottet i uppdrag att uppdatera uppgifter på hemsidan som rör
sponsorer och stödmedlemmar.
§14 Kansliutskottet
Ordföranden Fouad Youcefi har administrerat de anställdas löner i en övergångsperiod
mellan den gamla och nya styrelsen. En ny kontaktperson för de anställda ska utses i
kansliutskottet.
§15 Kursutskottet
Åsa Larsson berättar om tankarna i kursutskottet under coronakrisen. Funderingarna på
on-line-kurser har till exempel aktualiserats.

§16 Medlemsutskottet
a)
Förslag stödmedlemmar
Kassören Johan Persson föreslår att styrelsen under maj/juni tillfrågar universitet som har
journalistutbildningar om de önskar bli stödmedlemmar. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
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Johan Persson lägger upp ett dokument på driven med identifierade lärosäten som ska
tillfrågas, gärna personligen.
§17 Anmälningsbeslut
Fouad Youcefi meddelar att Scoops budget får ett ekonomiskt tillskott för den tidigare
beslutade satsningen att sända en reporter till Hörby.
§18 Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 27 maj.
§19 Övriga frågor
Jessica Ziegerer får i uppdrag att skriva ner motiveringen till Årets rullgardin.
§20 Mötet avslutas.

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

…………………………………………………….
Jani Pirttisalo Sallinen, justerare
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…………………………………………………….
Aris Velizelos, justerare
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