Protokoll från årsmöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Datum: 26 april, 2021
Plats: Zoommöte, kl 18-20

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Fouad Youcefi hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Scoopredaktör Daniel Wiklander presenterar den nya hemsidan för Scoop, föreningens
tidskrift.
2. Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 26 personer, varav nio personer är
styrelseledamöter.
3. Information om mötesordning vid digitalt årsmöte [Bilaga 1]
Med anledning av den pågående pandemin hålls årsmötet digitalt på länk via Zoom. Fouad
Youcefi informerar om formerna för mötet, hur man begär ordet och hur omröstningar sker.
Mötet godkänner mötesordningen.
4. Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Sara Recabarren.
5. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs jessica Ziegerer.
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Anneli Megner Arn och Johan Wessman utses till justeringspersoner tillika rösträknare.
I händelse av sluten omröstning skickas slutna röster till Anneli Megner Arn.
7. Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställer dagordningen.
8. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.
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9. FGJ:s verksamhetsberättelse 2020 och kassörens kommentar till bokslutet [Bilaga 2]
Ordförande Fouad Youcefi redogör för verksamhetsberättelsen som bland annat handlar om
att föreningen på grund av pandemin tvingades ställa in grävseminariet två veckor innan det
skulle arrangeras i Borås, men lyckades tänka om och istället arrangerade ett digitalt Digigräv
i september. Det lyckades tack vare hjälp från medlemmar och tidigare grävgeneraler som
bildade en ny arrangörsgrupp. FGJ arrangerade under året också sin första digitala kurs.
Föreningens kassör Johan Persson berättar om FGJ:s ekonomiska resultat. Mötet godkänner
verksamhetsberättelsen för 2020 och lägger den till handlingarna.
10. Grävfonden informerar om verksamhetsåret 2020 [Bilaga 3]
Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg informerar om verksamhetens gångna år. Hon
avslutar med att tacka för samarbetet med styrelsen.
11. Revisorernas rapport [Bilaga 4]
Revisor Malin Crona redogör för revisionsberättelsen som rekommenderar årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
13. FGJ:s verksamhetsplan för 2021 [Bilaga 5]
Ordförande Fouad Youcefi redogör för planerna för det kommande året. Föreningen vill bland
annat arrangera ett hybridgräv där medlemmar kan delta både fysiskt och digitalt, arbeta för
att förverkliga idén om en grävwiki samt stärka opinionsbildningen i frågor som rör grävande
journalistik. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.
14. Proposition: Digitalisering av Scoop [Bilaga 6a]
I propositionen föreslås att styrelsen får mandat att fasa ut papperstidningen när en digital
Scoop finns på plats. Jessica Ziegerer berättar om bakgrunden till styrelsens förslag som
bordlades vid förra årsmötet. Det poängteras att årsmötet inte ska besluta om nedläggning
av papperstidningen utan endast ge styrelsen möjligheten, om det skulle bli aktuellt.
Malin Crona yrkar att förslaget ska avslås. Mötesordföranden ställer styrelsens förslag mot
Malin Cronas förslag. Sluten votering begärs. Omröstning sker genom att deltagarna sänder
meddelanden till justerare Anneli Megner Arn. Resultatet blir 19 ja-röster och 4 nej-röster.
Därmed beslutar årsmötet att ge styrelsen mandat att fasa ut papperstidningen Scoop.
15. Motioner
Inga motioner är inkomna.
16. Budget för räkenskapsåret 2021 [Bilaga 7]
Kassör Johan Persson redogör för kommande års budget. Styrelsen föreslår att pengar ur
kassan ska tas till att finansiera webbutveckling av en ny fgj.se. Diskussion hålls kring att det
treåriga stödet för omkostnader till grävfonden löpt ut. Årsmötet beslutar att anta budget för
räkenskapsåret 2021.
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17. Medlemsavgift för räkenskapsåret 2021 [Bilaga 8]
Årsmötet fastställer i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgifterna ska vara
oförändrade: a) medlem 1 år: 520 kr, b) medlem utland 1 år: 570 kr, c) studerande: 220 kr, d)
medlem 2 år: 900 kr, c) medlem 3 år: 1 250 kr.
18. Arvoden till styrelse för FGJ och Grävfonden [Bilaga 9]
Inga förändringar föreslås. Årsmötet godkänner styrelsens förslag där föreningens ordförande
och kassör arvoderas för tolv dagar vardera med 1 700 kronor per dag exklusive sociala
kostnader. Övriga ledamöter får inget arvode.
Årsmötet beslutar även att inget arvode utgår för förtroendevalda i Grävfonden 2020.
Personval [Bilaga 10]
19. Fouad Youcefi, SVT, Stockholm, väljs till föreningens ordförande.
20. Lena Pettersson, SR, Växjö, väljs till kassör i föreningen.
21. Till ledamöter i styrelsen väljs Jessica Ziegerer, HD-Sydsvenskan, Malmö, Anna Tiberg,
Hem & Hyra, Stockholm, Åsa Larsson, Källkritikbyrån, Stockholm, Jani Pirttisalo Sallinen,
Svenska Dagbladet, Stockholm, Anneli Megner Arn, TV4, Stockholm, Julija Sidner,
Västerbotten-Kuriren, Umeå, Aris Velizelos, SVT, Stockholm. Till suppleant i styrelsen väljs
David Lindahl, SVT UG, Göteborg.
22. Till revisorer väljs Per Ageman, frilans, Stockholm, och Jill Eriksson, frilans, Stockholm. Till
revisorssuppleant väljs Johan Lindén, SVT, STockholm.
23. Till Guldspadejuryn väljs Kicki Hultin, JMG, Johan Åsard, TV4, Berit Önell, frilans,
Hässleholm, Ulla Sätereie, JMG, Göteborg, Lena Kvist, Borås tidning, Borås, Peter Jonriksson,
Mittuniversitetet, Sundsvall, Marcus Melinder, fd Norran, Skellefteå, Hector Barajas,
Barometern, Kalmar, Ulf Johansson frilans, Göteborg.
24. Till ledamöter i Grävfonden styrelse väljs Kerstin Brunnberg, Erik Palm och Ingrid Carlberg
för 2021-2023. (Sedan tidigare är Cecilia Zadig och Göran Ellung ledamöter i styrelsen, valda
för 2020-2022).
Till suppleanter i Grävfondens styrelse väljs Anna Lindmarker, Kalle Jungkvist, Emanuel Sidea,
Fouad Youcefi, Carl Thulin.
25. Till ordinarie ledamöter i valberedningen väljs Carolina Jemsby, Nils Hansson, Jonas
Alsgren, TV4, Stockholm. Till suppleant väljs Emma Johansson, HD-Sydsvenskan, Helsingborg.
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26. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
27. Mötets avslutande
Mötesordförande Sara Recabarren förklarar mötet avslutat.

………………………………………………….
Sara Recabarren, mötesordförande

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

…………………………………………………..
Johan Wessman, justerare

…………………………………………………..
Anneli Megner Arn, justerare
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