Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 13, 2020
Datum: 16 december, 2020
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Jessica Ziegerer, Johan Persson, Anneli
Arn Megner (ej §21-), Jani Pirttisalo Sallinen (tom §19), Aris Velizalos (tom §19), Lena
Pettersson (§1-9 samt §10-16), Anna Tiberg (§1-10).
Övriga deltagande: Zara Nasenius, FGJ:s koordinator, Hanna Grahn, grävgeneral Borås.
Frånvarande ledamöter: Jenny Pettersson

1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi öppnar mötet med att tacka alla deltagare för det gångna året, 2020, som
varit exceptionellt med tanke på coronapandemin.
2. Val av mötesordförande.
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.
3. Val av sekreterare.
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.
4. Val av två justerare.
Johan Persson och Åsa Larsson väljs till justerare.
5. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll
Styrelsen går igenom senaste protokollet. Följande ärenden behöver följas upp:
rundabordssamtal och stödmedlemmar. Styrelsen har även diskuterat en kvalitetsstämpel
för gräv vilket Fouad och Jani återkommer med förslag kring till våren.
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Arbetsutskottet
7. Plan för bokslut och verksamhetsberättelse 2020
Planen är att besluta om bokslutet i februari, 2021. Respektive utskott ska sammanfatta året
som gått och på januarimötet beslutas vem som gör vad.
8. Årets Rullgardin
Fouad Youcefi föreslår att FGJ även i år delar ut Årets rullgardin även om det är oklart hur
och när priset kan delas ut. Styrelsen beslutar att kansliet bestämmer deadline och efterlyser
nomineringar.
9. Beviljat stöd från Kulturrådet
Kulturrådet har beviljat Scoop 275 000 kronor. I ansökan anges att föreningen, parallellt med
produktionen av papperstidningen, kommer att arbeta med webbutveckling.
10. Samarbeten med Fojo
Ordförande Fouad Youcefi har haft en inledande diskussion med Fojo kring att ta fram en
rapport om hur offentlighetslagstiftningen har förändrats och hur myndigheter använder sig
av den. Diskussion om huruvida föreningen kan söka EU-pengar tillsammans med Fojo och
GIJN har också inletts. Styrelsen beslutar att arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta vidare
med ett förslag och besluta om eventuella samarbetsavtal.
11. Budget 2021
Kassör Johan Persson redogör för förslaget till budget 2021. Han delger styrelsen att det i år
har varit svårare att lägga en budget med tanke på att pandemin fortfarande pågår.
Budgeterade medel från 2020 har skjutits till till 2021. Styrelsen beslutar att anta den
preliminära budgeten för 2021.
12. Gräv 2021
Hanna Grahn, grävgeneral i Borås, ansluter till mötet. Fouad Youcefi har tagit fram till ett
förslag för hur grävseminariet kan arrangeras 2021 mot bakgrund av att coronapandemin
fortfarande pågår och restriktioner för hur många personer som kan träffas just nu är åtta
personer. Hanna Grahn förklarar att arrangörsgruppen önskar jobba för att förverkliga ett
gräv live eller digitalt till hösten.
Styrelsen beslutar att:
ställa in Grävseminariet våren 2021.
uppdra åt arrangörsgruppen för Gräv21 att förbereda för ett Grävseminarium i Borås
under tidiga hösten 2021, inklusive utdelning av guldspadar och övriga utmärkelser från FGJ.
uppdra åt arrangörsgruppen för Gräv21 att planera för ett Grävseminarium som kan
tvingas arrangeras helt eller delvis digitalt.
uppdra åt arrangörsgruppen att inkomma med förslag på budget som genererar ett
överskott om minst 500 000 kronor till nästa möte.
-

uppdra åt arrangörsgruppen att inkomma med förslag på datum för Gräv 2021.

-

uppdra åt arrangörsgruppen att löpande redovisa hur planerna på Gräv21 fortskrider
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Zara Nasenius förbereder tillsammans med Fouad Youcefi ett pressmeddelande om beslutet.
Detaljer kring ett grävseminarium i höst presenteras i samband med att de nominerade
avslöjas. Styrelsen framför ett tack till grävgeneral Hanna Grahn.

13. Plan för Guldspaden och offentliggörande av nominerade
Styrelsen diskuterar lämpliga datum och kommer fram till att Zara Nasenius tar kontakt med
juryn och beslutar en dag för offentliggörande av nominerade.
14. Slutligt resultat DigiGräv
Kassör Johan Persson redogör för det slutliga resultatet för DigiGräv. Han sammanfattar det
som en ekonomisk framgång som föreningen lyckades ro i land på kort tid.
Överskottet blev 400 000 kronor utöver det budgeterade överskottet. Inkomsten är viktig för
föreningens kommande arrangemang 2021.

Utbildningsutskottet
15. Avslutad kurs
Lena Pettersson berättar kursen ”Att bli en bättre berättare” som hölls av Ann Törnqvist vid
två undervisningstillfällen under hösten. Intresse fanns från fler än som fick plats på kursen.
16. Plan för kurser under 2021
Planen framåt är att hålla kurserna: ”Att granska företag” och ”Research i sociala medier”.
Dessutom har facktidningar från byggbranschen visat intresse för utbildningar i granskande
journalistik. Just nu planerar utbildningsutskottet för digitala kurser, men håller öppet för att
även arrangera fysiska föreläsningar.

Kansliutskottet
17. Utvecklingssamtal har hållits under november och december med Zara Nasenius och
Daniel Wiklander. Lönerevision genomförs så snart avtalen är klara.

Medlemsutskottet
18. Förslag om hur vi värvar stödmedlemmar
Styrelsen bordlägger frågan.
19. Rundabordssamtal
Den 17 december hålls rundabordssamtal med representanter från stödmedlemsföretagen.
Inbjudan har gått ut till samtliga stödmedlemmar. Fouad Youcefi håller i samtalet.
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Webbutskottet
20. Guldspadeinlämning
Zara Nasenius berättar att inlämningen har öppnat.
21. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida
Webbutskottet föreslår att styrelsen antar offert från webbfirman Sphinxly för att göra en ny
hemsida till fgj.se.
Fouad Youcefi efterfrågar en manual för användning. Webbutskottet meddelar att
webfirman kommer att ha en visning av hemsidan för dem som ska använda sajten.
Styrelsen diskuterar vad som ingår i driften enligt förslaget.
Styrelsen pratar även om idén Grävwiki som funnits en längre tid. En wiki om grävande
journalistik där alla medlemmar kan hjälpas åt med tips och råd i granskningar och gräv.
Styrelsen beslutar att webbutskottet ska:
- utreda vad som ingår i driften av fgj.se och därefter anlita Sphinxly enligt offert för
att ta fram en ny hemsida.
- begära en offert av Sphinxly för en grävwiki.

Internationella utskottet
22. Förändring av SIJI-projektet
Med anledning av pandemin behöver projektet förändras. Ett 30-tal journalister skickades till
GIJC i Hamburg, tio personer skulle medverkat på grävseminariet och tio personer på
Arij-konferensen i Jordanien. De två sistnämnda konferenserna blev digitala. Svenska
Institutet har förlängt projektet och delar av pengarna kommer nu att användas till
administration. Fouad Youcefi får i uppdrag att genomföra förändringar i SIJI projektet och
skicka in erforderliga dokument till Svenska Institutet.
26. Nytt namn på FGJ:s tidskrift
Frågan bordläggs.
27. Ändringsbudget för förändrat SIJI-projekt
Frågan bordläggs. .
28. Vårens möten
Möte 1: 27 januari - digitalt
Möte 2: 25 februari – digitalt
Möte 3: 17 mars – digitalt kortare möte
Eventuellt årsmöte: 14 april kl. 17-19
Möte 4: 14 april – konstituerande möte
Möte 5: 19 maj – digitalt
Möte 6: 9 alt 16 juni – digitalt kortare möte
29. Övriga frågor
Mötet avslutas med att styrelsen tackar ordförande Fouad Youcefi för allt jobb han lagt ner
under 2020.
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………………………………………………
Jessica Ziegerer, sekreterare

………………………………………………
Åsa Larsson, justerare

………………………………………………
Johan Persson, justerare
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