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Protokoll nr: 2, 2022 Datum: 27 februari, 2022
Plats: Videomöte kl 13-17.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Lena Pettersson, Åsa Larsson, Jani Pirttisalo

Sallinen, Aris Velizelos, Anna Tiberg och Anneli Megner Arn.
Ej närvarande: Julija Sidner, Jessica Ziegerer och David Lindahl
Övriga deltagare: Zara Nasenius (koordinator), Kicki Hultin (Guldspadejuryns ordförande)

och Carrie Söderberg (Grävgeneral) deltog under nedan angivna punkter.

 
1. Mötets öppnande. 
Mötet förklarades öppnat.

2. Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Fouad Youcefi

3. Val av sekreterare. 
Till sekreterare valdes Anna Tiberg

4. Val av två justerare.
Till justerare valdes Jani Pirttisalo Sallinen och Aris Velizelos

5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med smärre omflyttningar av praktiska skäl.

6. Genomgång av tidigare protokoll.
Fouad Youcefi gick igenom det senaste protokollet. 

7. Bokslut 2021
Kassör Lena Pettersson redogjorde för bokslutet. 
Föreningen budgeterade med 450 000 minus för att kunna genomföra de planerade

webbsatsningarna. Det verkliga utfallet blev 572 000 minus. Resultatet blev alltså 122
000 kronor sämre än beräknat i förhållande till budget. Skälet var framför allt
minskade medlemsintäkter och färre besökare än kalkylerat till Gräv21 på grund av
mötesrestriktioner. Utfallet är dock bättre än väntat.

8. Verksamhetsberättelse
Kassör Lena Pettersson berättade om hur arbetet med verksamhetsberättelsen

fortskrider, och påminde alla utskott som inte levererat texter till
verksamhetsberättelsen, att skyndsamt inkomma med sådana.



9. Datum för årsmöte
Årsmöte ska enligt FGJ:s stadgar hållas innan april månads utgång. Vanligtvis hålls

årsmöte fysiskt på Gräv, men i år kommer Gräv22 i Luleå att gå av stapeln i maj.
Därför finns argument för att åter hålla årsmöte digitalt.

Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas digitalt torsdag den 28 april klockan
18:00-20:00. 

Jani Pirttisalo Sallinen får i uppdrag att organisera det digitala mötet. 
Fouad Youcefi får i uppdrag att skicka ut en kallelse senast 6 veckor före årsmötet.

10. Propositioner och motioner
Styrelsen diskuterade de två motioner som hittills kommit in till årsmötet.

11. Budget 2022
Kassör Lena Pettersson redogjorde för budgetförslaget. Smärre justeringar föreslogs

under mötet. Slutförslaget innebar en budget i balans.
Styrelsen beslutade anta budgeten, som också ska godkännas av årsmötet. 

12. Gräv 2022 
Grävgeneral Carrie Söderberg anslöt och redogjorde för läget inför Gräv22.

Anmälningsantalet ser än så länge lovande ut. 172 betalande är anmälda hittills,
varav 142 anmälde sig till boka tidigt-pris.

Programmet är i det närmaste fulltecknat. Carrie Söderberg och styrelsen diskuterade
hur kriget i Ukraina och den turbulenta politiska utvecklingen i Europa kan inlemmas
i programmet. 

Carrie Söderberg berättar att arrangörerna har lyckats locka ett antal utställare och
sponsorer.

Under nästa vecka ska Carrie Söderberg ha möte med polisen om
säkerhetsarrangemanget runt konferensen. 

Grävarrangörerna undersöker också plats för Late night show. Styrelsen har tagit på sig
att ordna program för Late night, och diskuterade möjliga programpunkter och
programledare.

Styrelsen gav sig själv i uppdrag att komma med förslag på program till nästa
styrelsemöte.

13. Stipendier
Föreningen har de senaste åren utlyst stipendier till Gräv. Mot bakgrund av
föreningens ekonomiska läge diskuterades om FGJ bör spendera en lägre summa på
stipendier än tidigare.

Fouad Youcefi föreslog att föreningen ska erbjuda stipendier till ett värde av 45.000
kronor, 10 stipendier till studenter a 1.500 kronor, och 10 stipendier till frilansar i
första hand, och vikarier i andra hand, a 3.000 kronor. (Förslag A)



Anneli Megner Arn föreslog att föreningen ska erbjuda stipendier till ett värde av
70.000 kronor, 15 stipendier i vardera grupp enligt samma summor som tidigare.
(Förslag B)

Anneli Megner Arn föreslog i andra hand att föreningen ska erbjuda stipendier till ett
värde av 52.500 kronor, genom 10 stipendier till frilansar och 15 stipendier till
studenter. (Förslag C)

Fouad Youcefi föreslår följande propositionsordning. Fouad Youcefis förslag utgör
huvudförslag, och omröstning sker först om vilket av motförslagen som ska utgöra
motförslag i slutomröstning.

Styrelsen finner att förslag B antas som motförslag i slutomröstning.
Förslag A ställs emot förslag B. Styrelsen finner att förslag B vunnit omröstningen.

Styrelsen beslutar att utlysa stipendier enligt förslag B från Anneli Megner Arn.
Styrelsen ger Zara Nasenius i uppdrag att utlysa stipendier, och samla in kandidater
och underlag innan nästa styrelsemöte.

14. Guldspadeinlämning och nominerade pk
Guldspadejuryns ordförande Kicki Hultin anslöt och berättade om antalet inlämningar till

Guldspaden. 158 bidrag har lämnats in, det är två färre än förra året. Extra tuff är
konkurrensen i kategorin Storstadstidning där 43 granskningar tävlar om en spade.
Andelen kvinnor bland upphovspersonerna till de inlämnade bidragen är 47 procent,
och andel män 53 procent.

Mötet diskuterade var presskonferensen, som kommer att gå av stapeln den 4 april, ska
hållas. Kicki Hultin, Carrie Söderberg och Fouad Youcefi kommer att besluta detta
tillsammans inom kort.

15. Årets Rullgardin
Styrelsen beslutade att dela ut Årets rullgardin också för 2021.

16. Gräv 2023
Ordförande Fouad Youcefi redogjorde kort för tankar om var Gräv23 kan komma att

hållas. Styrelsen såg positivt på de idéer som ventilerades. 

17. Sjösättning av gravseminariet.se
Jani Pirttisalo Sallinen berättade att hela arbetet med att sjösätta grävseminariets nya

webbplats har förlöpt väl. Sidan ligger uppe och allt fungerar. Vi har en grundmall
som är enkel att ändra och hantera för kommande Grävarrangörer. 

Styrelsen diskuterar några layoutdetaljer kopplade till läsbarheten på sidan.

18. Grävwiki 
 Jani Pirttisalo Sallinen berättade att Grävwikin är budgeterad och klar, återstår gör att

besluta och diskutera hur driften ska skötas, och vad den får kosta. Därefter kan wikin
börja byggas. 



Styrelsen beslutar ge webbutskottet i uppdrag att komma med ett beslutsunderlag till
nästa möte för hur sidan ska skötas och bemannas, och när den ska sjösättas. 

19. Nyhetsbrev
Jani Pirttisalo Sallinen berättade att Daniel Wiklander i mars kommer att börja skicka ut

nyhetsbrevet. Än så länge finns underlag för att skicka brevet en gång i månaden. 
Jani Pirttisalo Sallinen får i uppdrag att, till nästa möte, formulera ett styrdokument med

nyhetsbrevets frekvens, syfte och mål.

20. Kansliutskottet om bidrag till kurser för offentliganställda
Frågan bordläggs till nästa möte. Åsa Larsson får i uppdrag att stämma av med Jessica om

huruvida kansliutskottet har undersökt frågan.

21. Debattartikel
Den debattartikel om journalistiken förutsättningar under pandemin som David Lindahl

författat diskuterades. Styrelsen är nöjd med artikelns utformning, men har några
idéer om hur den skulle kunna uppdateras. Fouad Youcefi fick i uppdrag att
färdigställa texten, och sälja in till lämplig tidning eller tidskrift.

22. Utbildningsutskottet
Åsa Larsson rapporterade från den senaste kursen om research i nya sociala medier.

Kursen förlöpte väl, samlade strax under 30 deltagare och blev mycket uppskattad. 
Kursutskottet planerar en ytterligare kurs under de två sista veckorna i mars, Bli en bättre

berättare, med kursledare Ann Törnkvist.

23. Mentorskapsprogram
Frågan bordlades till nästa möte.

24. SIJI slutredovisning
Fouad Youcefi berättade att Svenska institutet har skjutit på deadline för slutredovisning

det internationella samarbetsprojektet till ett datum i april. Just nu arbetar Fouad
Youcefi med att få fram en revisor inför slutrevideringen.

25. Samarbete med Fojo inför ansökan 
Styrelsen uttryckte sitt stöd för ambitionen att få det internationella grävseminariet GIJC,

Global Investigative Journalism Conference, till Sverige. En grupp, med intresserade
personer från olika delar av branschen, har bildats för att undersöka
förutsättningarna. Från styrelsen deltar Fouad Youcefi, Jessica Ziegerer och Jani
PIrttisalo Sallinen.

Styrelsen beslutade ge Fouad Youcefi, Jessica Ziegerer och Jani Pirttisalo i uppdrag att
arbeta vidare med frågan, och återrapportera till styrelsen fortlöpande.

26. Nästa möte 
Nästa möte hålls fredag den 25 mars fysiskt på Svenska dagbladets redaktion i

Stockholm, samt digitalt.



27: Övriga frågor 
Anneli Megner Arn anmälde en övrig fråga inför att hon ska hålla utvecklingssamtal med

Zara. Styrelsen diskuterade vilka frågor som är viktiga att ta upp.

………………………………………….
Anna Tiberg, sekreterare

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

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


