Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 7, 2020
Datum: 27 maj, 2020
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Jenny Pettersson, Jani Pirttisalo Sallinen, Johan
Persson, Anneli Megner Arn, Anna Tiberg, Åsa Larsson, Aris Velizelos (ej §7-§9), Jessica
Ziegerer
Frånvarande ledamöter: Lena Pettersson.

§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.
Anneli Megner Arn och Jani Pirttisalo Sallinen valdes till justerare.
§5 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes av mötet.
§6 Genomgång av tidigare protokoll
Mötet stämmer av så att allt från förra protokollet är åtgärdat eller pågående.
§7 Ny inriktning för Gräv20
Grävgeneral Hanna Grahn deltar i mötet. Hon och kassör Johan Persson har tagit fram en
riskanalys för Gräv20. Fortfarande gäller, med anledning av Coronaviruset, förbud i Sverige
mot sammankomster med över 500 personer. Styrelsen och arrangörsgruppen måste därför
planera för att Gräv20 i Borås ej kan hållas som planerat. Ett inställt gräv medför kostnader
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för FGJ som påverkar föreningens ekonomi. Styrelsen har börjat se över möjligheterna för att
hålla grävseminariet och guldspadegalan digitalt.
Föreligger förslag från arbetsutskottet hur styrelsen ska arbeta vidare. Styrelsen beslutar att:
- ge arrangörsgruppen i uppdrag att avvakta fortsatt planering av Gräv20 i Borås i
september,
- ge grävgeneralen i uppdrag att undersöka förutsättningar för Gräv 2021 i Borås, i
första hand den 19-20 mars, och i andra hand den 26-27 mars,
- ge utbildningsutskottet och arbetsutskottet i uppdrag att i samråd med
grävgeneralen ta fram en plan för ett digitalt erbjudande som ersätter Gräv 2020,
med tillhörande budget, planen och budget redovisas senast 14 juni 2020,
- ge Jessica och Fouad i uppdrag att i samråd med grävgeneralen ta fram en plan
för utdelning av Guldspaden 2019, planen redovisas senast 14 juni 2020,
- ge medlemsutskottet i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan inklusive
förslag på pressmeddelanden och/eller formuleringar för det fall styrelsen väljer
att digitalisera Gräv 20, planen redovisas senast 14 juni 2020.

§8 Målsättningar för Gräv21
Punkten bordläggs till nästa möte.
§9 Arbetsutskottet
Flera ärenden ingår i andra punkter, inget övrigt att rapportera.
§10 Webbutskottet
Webbutskottet har fördjupat diskussionen med två av de företag som lämnat offerter på
utveckling av fgj.se och att digitalisera Scoop. Styrelsen diskuterar nästa steg i projektet.
Styrelsen ger webbutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till kontrakt för en framtida
satsning med lämplig entreprenör utifrån de förutsättningar som finns.
§11 Kansliutskottet
Styrelsen diskuterar rutiner för kansliet. Kansliutskottet ska hålla ett möte med kansliet.
Fouad Youcefi och Anneli Megner Arn håller utvecklingssamtal med anställda i september.
§12 Utbildningsutskottet
Styrelsen diskuterar framtiden och digitala möjligheter för föreningens kurser.
§13 Medlemsutskottet
Åsa Larsson och Anna Tiberg har tagit fram idéer för medlemsvärvning.
Medlemsutskottet och kassör Johan Persson påminner styrelsens ledamöter om att vända
sig till journalistutbildningar för att sondera intresset för att bli stödmedlemmar.
§14 Internationella utskottet
Jani Pirttisalo Sallinen berättar om finländska grävorganisationens erfarenheter och planer
för sitt grävseminarium.
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§15 Opinionsutskottet
Utskottet redovisar planer på ett debattinlägg med tanke på myndigheternas agerande
under coronakrisen. Jenny Pettersson och Jani Pirttisalo Sallinen får i uppdrag att formulera
ett debattinlägg.
§16 Anmälningsbeslut
Johan Persson informerar om att FGJ har skickat in ansökan till kulturrådet om stöd för
inställt arrangemang med anledning av coronaviruset. Ansökan gäller grävseminariet.

§17 Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen 16 juni.
§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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

………………………………………………………..
Anneli Megner Arn, justerare
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………………………………………………………..
Jani Pirttisalo Sallinen, justerare
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