Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 11, 2020
Datum: 14 oktober, 2020
Plats: Videomöte kl 10-15.
Deltagande ledamöter:  Fouad Youcefi, Johan Persson, Åsa Larsson, Anna Tiberg, Aris
Velizelos, Lena Pettersson (tom §13), Jani Pirttisalo Sallinen (ej närvarande §9d-§13), Anneli
Megner Arn, Jessica Ziegerer.
Frånvarande: Jenny Peterson

1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarar mötet öppet.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
4. Val av justerare.
Jani Pirttisalo Sallinen och Aris Velizelos väljs till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Styrelsen godkänner dagordningen med två tillägg: Studentspaden samt Extra årsmöte.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Jessica Ziegerer har gått igenom protokollet och styrelsen påminner sig själv om att diplom
ska sändas med ram hem till de nominerade och att utvecklingssamtal ska hållas.
9. Arbetsutskottet
a. DigiGräv preliminärt resultat och utvärdering
Johan Persson redogör för det preliminära resultatet för Digigräv. Vid nästa möte kommer
en slutgiltig redovisning att ske. Styrelsen går igenom utvärderingen som skickats ut till alla
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deltagare. Då endast 52 personer svarat på enkäten är det svårt att dra generella slutsatser,
men styrelsen diskuterar och tar tillvara de synpunkter som kommit in.
Styrelsen är väldigt glad över att ha kunnat genomföra ett digitalt grävseminarium när
pandemin satte stopp för ett fysiskt grävseminarium i Borås. Styrelsen riktar ett stort tack till
alla som deltog i arbetet med att skapa Digigräv.
Styrelsen beslutar också att ge FGJ:s kanslist i uppdrag att skicka tackkort samt en symbolisk
gåva till alla i arrangörsgruppen. Jessica Ziegerer får i uppdrag att prata med kanslisten.
b. Gräv 2021
Styrelsen diskuterar målsättningar för Gräv2021 i Borås. Till nästa möte ska
förutsättningarna utredas och en riskanalys för arrangemanget tas fram av Fouad Youcefi,
Johan Persson med hjälp av Jani Pirttisalo.
Styrelsen pratar också om vad en föreläsning på FGJ ska vara och leva upp till. En idé om en
kvalitetsstämpel som gäller både gräv och kurser uppkommer. Jani Pirttisalo Sallinen får i
uppdrag att titta närmare på idén.
c. Ekonomi
Johan Persson informerar styrelsen om en förändring och mindre fördyring av
betaltjänsterna. Styrelsen beslutar att föreningen behåller både kortbetalning och swish.
d. Dohi och internetkostnaderna
Kassör Johan Persson informerar om att servicekostnaderna för vår hemsida ökar snabbt.
Styrelsen diskuterar problemen som uppstått på sajten och beslutar att kassören
tillsammans med kanslisten bedömer vilka insatser som är nödvändiga tills en ny sajt är klar.
Styrelsens viljeriktning är att hålla nere kostnaderna tills dess. Styrelsen efterlyser också
specifikationer på vilket jobb som har utförts.
e. Plan för budget 2021
På nästa möte ska styrelsen diskutera vilka projekt och önskemål som ska prioriteras för
2021. Alla utskott får i uppdrag att fundera över vilka projekt de vill föreslå och hur
intäkterna kan öka. Beslut om budget fattas i december.
f. Grävfondens hemsida
Fouad Youcefi informerar om att styrelsen för Grävfonden diskuterar att ta fram en egen
sajt.
10. Medlems- och sponsorutskottet
a. Utskick av medlemsavgift kommer att ske inom kort med bifogat brev från ordförande.
11. Utbildningsutskottet
a. Planerade kurser och Grävhäng
Lena Pettersson informerar om kommande utbildningar. Ambitionen är att komma igång i
början av nästa år. Flera föredragshållare är tillfrågade men inga är ännu spikade. Styrelsen
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ger utbildningsutskottet i uppdrag att sondera möjligheterna för att hålla en digital kurs
redan i år.
12. Stipendier
Styrelsen delges information om stipendieprocessen.
13. Internationella utskottet
a. SIJI-projektet, hur fortsätta?
Fouad Youcefi informerar om att delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av
den pågående pandemin samt att delar av bidraget från Svenska institutet därför inte
använts. Fouad Youcefi får i uppdrag att ta kontakt med Svenska Institutet och diskutera
lösningar.
14. Webbutskottet
a. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida
Webbutskottet berättar att arbetet med en sajt för Scoop nu satts igång. Scoopredaktören
Daniel Wiklander ingår tillsammans i projektgruppen. På mötet visas några första skisser på
hur sajten föreslås se ut. Projektet pågår under hösten och beräknas vara klart till årsskiftet.
15. Nästa möte
Nästa möte hålls onsdagen den 18 november.
16. Övriga frågor
a.
Studentspaden.
Konstnären Mats Lodén har tagit fram ett förslag på en form för studentspaden.
Fouad Youcefi får i uppdrag att återkoppla synpunkter till honom.
b.
Extra årsmöte
Propositionen om att fasa ut papperstidningen Scoop bordlades på senaste årsmötet med
hänvisning till att den skulle tas upp på ett extra årsmöte under grävseminariet i Borås. Då
grävseminariet digitaliserades hölls dock inget extra årsmöte. Ordföranden informerar
styrelsen om att beslut om eventuell utfasning av papperstidningen Scoop därför får vänta
till tills nästa årsmöte ägt rum.

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

……………………………………………
Jani Pirttisalo Sallinen, justerare

……………………………………………
Aris Velizelos, justerare
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