Föreningen Grävande Journalister
Org.nr: 802014-3833

Protokoll nr: 9, 2020
Datum: 12 augusti, 2020
Plats: Videomöte kl 13-14.30.
Deltagande: Anna Tiberg (tom §7), Johan Persson, Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Lena
Pettersson, Anneli Megner Arn, Jessica Ziegerer
Frånvarande: Aris, Jani Pirttisalo Sallinen, Aris Velizelos, Jenny Pettersson.
§1 Mötets öppnande
Fouad Youcefi öppnade mötet.
§2 Val av mötesordförande
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.
§3 Val av sekreterare
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.
§4 Val av två justerare
Åsa Larsson och Lena Pettersson valdes till justerare.
§5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§6 Genomgång av tidigare protokoll
Mötet gick igenom tidigare protokoll.
§7 Planering för digitalt Grävseminarium
Fouad Youcefi och Anneli Megner Arn redogjorde för hur arbetet fortskrider med
Digigräv.
Efter förra mötet bildades Digigrävs arrangörsgrupp som består av Kersti Forsberg, Emma
Johansson, Nils Hanson, Anneli Megner Arn, Fouad Youcefi, Sanna Volny och Hanna
Grahn.
Programmet ska innehålla 18-20 programpunkter. Flera av dem är redan klara. De
nominerade till guldspaden kommer att föreläsa som på ett vanligt gräv.
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Arrangörsgruppen har arbetat mycket med att undersöka olika förslag till teknik. För
föreläsningar kommer Zoom att användas. De undersöker även samarbete med olika
aktörer för att producera seminariet och guldspadegalan samt funderar vidare på hur allt
ska presenteras.
Styrelsen beslutar att information ska gå ut till medlemmar nästa vecka.
Arrangörsgruppen arbetar efter den budget som styrelsen beslutade om vid förra mötet.
Den kommande veckan ska avstämning av budget ske och styrelsen ska ta ställning till
hur återbetalning ska fungera i praktiken. Beslut fattas på ett extrainsatt telefonmöte
söndagen den 16 augusti, kl 17-17.15.

§8 Arrangerande av guldspadegala
Förberedelserna är igång. Se föregående punkt.
§9 Förändring av deadline för guldspadeinlämning
Då Digigräv och inlämningen för guldspaden krockar föreslår Fouad Youcefi att vi skjuter
på deadline för inlämningen. Styrelsen godkänner förslaget.
§10 Webbutvecklingsprojektet
Webbutskottet informerar om att det vid nästa möte kommer att ligga ett förslag till
beslut på bordet.
§11 Övriga frågor
Inga.
§12 Höstens möten
Mötet beslutar att lägga fast följande mötesplan för hösten.
Onsdag 9 september kl. 10-15: Videomöte
Onsdag 14 oktober kl. 10-15: Videomöte
Onsdag 18 november kl. 10-15: Ev. Stockholm
Onsdag 16 december kl. 12-14: Videomöte
§13 Mötets avslutande
Fouad Youcefi avslutade mötet.

…………………………………………………
Jessica Ziegerer, sekreterare
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…………………………………………………
Åsa Larsson, justerare

…………………………………………………
Lena Pettersson, justerare
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