
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 1, 2022
Datum: 14 januari, 2022
Plats: Videomöte kl 10-12
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Åsa Larsson, Aris Velizelos, David Lindahl, Åsa Larsson,
Anneli Megner Arn, Anna Tiberg, Jessica Ziegerer, Lena Pettersson (from §11).
Ej närvarande: Jani Pirttisalo Sallinen, Julija Sidner.
Övriga deltagare: Zara Nasenius (koordinator), Daniel Wiklander (Scoopredaktör), Carrie
Söderholm (grävgeneral) deltar under nedan angivna punkter.

1. Mötets öppnande
Fouad Youcefi förklarade mötet öppnat och inledde med att informera styrelsen att han
lämnar styrelsen vid nästa årsmöte. Han har meddelat valberedningen som inlett arbetet
med att hitta en efterträdare. Fouad Youcefi har varit föreningens ordförande sedan 2017
och flera ledamöter berömde honom för allt arbete han lagt ner.

2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi valdes till mötesordförande.

4. Val av sekreterare
Jessica Ziegerer valdes till sekreterare.

6. Val av två justerare
Anneli Megner Arn och David Lindahl valdes till justerare.

7. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

8. Genomgång av tidigare protokoll
Deltagarna gick igenom protokollet från förra mötet.
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9. Möjliga bidrag för kurser riktade till offentliganställda
Vid förra mötet diskuterade styrelsen en kurs i offentlighetsprincipen för offentliganställda.
Utbildningsutskottet har undersökt möjliga föreläsare och funderar på hur man kan gå
vidare. Kansliutskottet har fått i uppdrag att se vad det finns för bidrag till en sådan kurs.

10. Kurser på gång
“Efter Facebookkursen” som fick ställas in ska hållas den 25 januari. Inbjudningar ska gå ut till
de som anmält sig till fjolårets planerade kurs men även till andra som kan vara intresserade.
Styrelsen diskuterar fler möjliga kurser framöver. Några idéer är att granska
byggnadsbranschen, hur man jobbar med granskning i utsatta områden, valgranskningar och
politik.

11. Mentorskapsprogram
Punkten bordläggs.

12. Plan för bokslut och verksamhetsberättelse 2021
Kassör Lena Pettersson redogör för ett preliminärt bokslut för 2021. Tillsammans med
Föreningshuset går hon igenom konto för konto för att se att allt är bokfört på rätt ställe.
Prognosen för resultatet ser något ljusare ut än i höstas.

Bokslutet beräknas bli klart i slutet på januari och beslut om bokslut fattas i februari.
Styrelsen ska gemensamt sammanställa verksamhetsberättelse. Kassören arbetar också med
att få ihop en preliminär budget för 2022. Hon förespråkar att målet är en nollbudget.
Hon kan också ge det glädjande beskedet att alla stödmedlemmar har fortsatt vara det under
2022.

13. Debattartikel
David Lindahl ska uppdatera den överenskomna debattartikeln och sänder till styrelsen för
kännedom på mejl. Tänkt publicering inom några veckor.

14. Lansering nya fgj.se samt gravseminariet.se
Webbutskottet redogör för att grävseminariet.se är på väg att sjösättas. Siktet är inställt på
17 januari och arrangörsgruppen har fått utbildning i hur sajten fungerar. Gällande fgj.se är
arbetet i sin slutfas. Webbutskottet jobbar kontinuerligt med innehållet på sajten och har
kontinuerlig kontakt med webbfirman för att justera småsaker.
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15. Grävwiki
Grävwikin diskuteras. Styrelsen har tidigare fattat beslut om att anta offerten från Sphinxly.
Arbetet är dock inte påbörjat utan styrelsen har inväntat det nya budgetåret. Kassör Lena
Pettersson meddelar att hon i nuläget planerar att föreslå en budgetpost med grävwiki samt
arbetskostnad för densamma.

16. Scoop – beslut om nyhetsbrev
Scoopredaktör Daniel Wiklander gästar mötet och redogör för förslaget kring ett nyhetsbrev
för föreningen och Scoop. Liggande förslag är att föreningen anlitar Ungapped Basic för 199
kr/månaden som gäller för 1500 medlemmar. Han uppmärksammar styrelsen på att det i
avtalet för Basic inte ingår direkt support men att han inte bedömer att det är nödvändigt.
Total kostnad för nyhetsbrevet 2388 kr/år.

Jessica Ziegerer föreslår att styrelsen säger ja till nyhetsbrev från Ungapped för 199 kr/mån.
samt att webbutskottet får i uppdrag att inkomma med en avsiktsförklaring för nyhetsbrevet
gällande frekvens, syfte och mål.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Daniel Wiklander och styrelsen diskuterar även den nya sajten, prenumerationer på
nyhetsbrevet samt planerna på nedläggning av papperstidningen Scoop. Daniel Wiklander
framhåller att han vill ha god framförhållning inför verkställande av ett sådant beslut.

17. Guldspadeinlämning
Zara Nasenius deltar i mötet och berättar att inlämningen har dragit igång och de problem
som funnits. Tex att det varit svårt att ladda upp filer, länken för glömt lösenord  funkar inte
och kategorierna har också haft brister.  Hon berättar också att hon jobbar med den nya
sajten.

18. Gräv 2022
Grävgeneral Carrie Söderholm är med på länk  och berättar om det spännande programmet
som börjar ta form. Keynotespeaker liksom många andra föreläsare är klara. Temat är
förändring och det finns en hel del klimatspår, metodföreläsningar, debatter och workshops.
De jobbar aktivt med sponsring och utställare och har bland annat fått värdskapsbidrag från
Luleå kommun. Flera ansökningar om bidrag från olika sponsorer och fonder är inskickade.
Styrelsen diskuterar vikten av bra och prisvärda transporter från södra Sverige till Luleå.
Fouad Youcefi ska leta fram vad som hänt med gjorda förfrågningar och påtala vikten av
frågan till arrangörsgruppen.
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19. Nästa möte
25 februari digitalt.

20. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

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

………………………………………….
David Lindahl, justerare

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