Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister
Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833
Protokoll nr: 7, 2021
Datum: 13 augusti, 2021
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande ledamöter: Åsa Larsson, David Lindahl, Anneli Megner Arn, Jani Pirttisalo
Sallinen, Jessica Ziegerer.
Frånvarande ledamöter: Fouad Youcefi, Lena Pettersson, Aris Velizelos, Anna Tiberg, Julija Sidner.

1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Åsa Larsson.
3. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Jessica Ziegerer.
4. Val av två justerare.
Till justerare valdes Anneli Megner Arn och Jani Pirttisalo Sallinen.
5. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
6. Genomgång av tidigare protokoll.
Mötet gick igenom protokoll från tidigare möte och påmindes om att stipendier för
grävseminariet ska utlysas i dagarna, möte ska hållas med public service om
stödmedlemskap och namn på nya styrelsemedlemmar ska läggas ut på sajten.
7. Gräv 2021
Åsa Larsson har varit i kontakt med grävgeneral Hanna Grahn och informerar om
arrangörsgruppens arbete med årets hybridgräv i Borås som hålls både fysiskt och digitalt. Då
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det fortfarande finns pandemirestriktioner från regering och Folkhälsomyndigheten har
beslut fattats om att 250 personer ska kunna vara på plats i Borås. Styrelsen informeras om
antal anmälda hittills och hur arrangörsgruppen har vidtagit extra åtgärder för att genomföra
grävseminariet på ett så säkert sätt som möjligt för att undvika smittspridning. Bland annat
ordnas lunch med olika sittningar, antal gäster vid varje bord och i föreläsningssalar
begränsas och fler kaffestationer än vanligt planeras.
Guldspadegalan kommer att anordnas före middagen för att kunna filma och sända
prisutdelningen. Styrelsen ombeds presentera kategorin Nominerade berättar och fördelar
föreläsningstiderna mellan sig.
Styrelsen beslutar att fråga arrangörsgruppen om hur utfallet av budgeten beräknas bli i
förhållande till det nu fastlagda deltagarantalet samt uppmuntra till värvning av fler digitala
deltagare.
8. Kansliutskottet
Jessica Ziegerer informerar om verksamheten under sommaren på kansliet. Anneli Megner
Arn berättar om det nyhetsbrev som kansliutskottet tillsammans med Scoopredaktören tar
fram en prototyp för.
I takt med att föreningen utvecklas ändras också vissa arbetsuppgifter för de anställda.
Styrelsen ger kansliutskottet i uppdrag att se över arbetsbeskrivningar för föreningens
anställda.
Styrelsen har tidigare beslutat att ge Scoopredaktören i uppdrag att ta fram en plan för hur
utfasning av Scoop sker bäst. Kulturrådets regler för bidrag till kulturtidskrifter ska särskilt
beaktas. Jani Pirttisalo Sallinen får i uppdrag att ta kontakt med Scoopredaktören.
9. Opinionsutskottet
David Lindahl berättar om opinionsutskottets framtida tankar och hur utskottet, till exempel
på grävseminariet, planerar att knyta band till personer att samarbeta med.
10. Utbildningsutskottet
Åsa Larsson informerar om planerna på en kurs i höst för journalister som vill börja gräva
och/eller är nya i yrket. Tänkbar kursledare finns och ska vidtalas. Utbildningsutskottet vill
också arrangera en kurs som går på djupet i ett ämne. Idéer som framkommer är till exempel
alternativa sociala medier, att gräva i andra länder och offfentlighetsprincipen i andra länder.
11. Medlems- och sponsorsutskottet
Styrelsen diskuterar hur föreningen når ut till medlemmar, bland annat i sociala medier i
samband med grävseminariet. Jani Pirttisalo Sallinen föreslår att föreningen kan ta hjälp av
personer/medlemmar som är duktiga på detta.
Styrelsen diskuterar också hur medlemsantalet kan påverkas nu när antalet deltagare på gräv
begränsas. En idé om att höra av sig till olika utbildningsinstitut framkommer.
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12. Webbutskottet
Webbutskottet informerar om att den nya hemsidan börjar ta form. Snart är det dags för
slutmöte med webbfirman och därefter ska sajten fyllas. Webbutskottet redogör också för
webbfirmans arbete med att lagra nomineringar och arbetsbeskrivningar och kostnader för
detta.
13. Övriga frågor
Jani Pirttisalo Sallinen berättar om arbetet med ett mentorsprogram och hur föreningen de
närmsta veckorna ska knyta till sig personer som vill vara mentorer.
Åsa Larsson påminner om datum för kommande styrelsemöten:
Fredag 3 september – Digitalt (inför Gräv)
Torsdag 9 september – Borås (kortmöte/middag kvällen före Gräv)
Fredag 15 oktober – Stockholm
Fredag 26 november – Stockholm

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

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

………………………………………………...
Jani Sallinen, justerare
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