
 

Protokoll Föreningen Grävande Journalister 
Styrelsemöte digitalt via videolänk 
2020-01-27 Kl. 10-15 
 

Deltagande: Styrelseledamöter Åsa Larsson, Johan Persson, Jani Sallinen (fram till punkt 17, 
dock inte under punkterna 13-16, men deltog också under punkt 21), Aris Velizelos, Anna 
Tiberg och Anneli Megner Arn. Fouad Youcefi deltog från punkt 9 (men också under punkt 
6). Dessutom närvarade Zara Nasenius från FGJ:s kansli. 

1. Mötet förklaras öppnat 
2. Åsa Larsson väljs till mötesordförande 
3. Anna Tiberg väljs till sekreterare 
4. Jani Sallinen, Anneli Megner Arn och Johan Persson väljs till justerare. Johan Persson 

justerar de delar där Jani Sallinen inte deltar. 
5. Dagordningen godkänns med mindre justeringar 
6. Fouad Youcefi går igenom tidigare protokoll.  

  
Arbetsutskottets rapport 

7. Johan redogör för bokslut 2020. Ett preliminärt bokslut bör vara klart till nästa möte, 
den 25 februari. Därefter kan revisorerna titta och budgeten för nästa år slutgiltigt 
justeras.  
Styrelsen hjälps åt med att göra en verksamhetsberättelse, varje utskottsansvarig 
skriver om sin verksamhet efter en uppsatt lista, detta ska vara klart och inskickat den 
18 februari. Anna kollar med olika redigeringskunniga om de skulle kunna vara 
behjälpliga med designen. 

 
8. Årsmöte 2021. Styrelsen diskuterar hur ett årsmöte skulle kunna genomföras under 

pandemin. Jani får i uppdrag att undersöka de stadgeenliga aspekterna för eventuellt 
distansmöte.  

9. Guldspadeinlämning. Juryns sammankallande Kicki Hultin ansluter till mötet och 
berättar om den mängd bidrag som kommit in. Något färre bidrag, men svårt att tala 
om ett trendbrott. Zara redogör för visst teknikstrul i samband med inlämningarna. Vi 
ser alla fram emot en ny sajt och ny plattform för inlämning. 

10. Hanna Grahn ansluter och redogör för arbetet med Gräv2021. Diskussion om 
pandemiläget och hur upplägget för att möta olika scenarier ser ut. Datum för 
seminariet beslutas till den 10-11 september. Vi öppnar för anmälningar den 6 april. 
Hanna inkommer med budget till nästa möte, den 25 februari. Hanna beslutar i samråd 
med kansliet om när information om datum för Gräv2021 skickas ut. 

 
Kansliutskottets rapport 

11. Daniel Wiklander ansluter för summering av Scoop 2020 och plan för 2021. I 
höst och vinter har han jobbat mest med nya sajten. Den ska gå live om några 
veckor. Planen är att göra 4 pappersnummer på 100 sidor under 2021 ”något 
tunnare men mer vässad”. Daniel ska lägga en större del av arbetstiden på 
webben. Han planerar också för en Grävpodd.  
 

12. Diskussion om nytt namn på FGJ:s tidskrift, alltså vad gäller själva 
utgivningsbeviset. Grävscoop är det formella namnet i dag. 
Webbutvecklingsgruppen får i uppdrag att titta på huruvida tidskriften ska byta 
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formellt namn i samband med digitaliseringen av densamma. Rapport på nästa 
styrelsemöte. 

 
Webbutskottets rapport 

13. Åsa redogör för arbetet med utveckling av nya sajten. Arbetet fortskrider.  
14. Planer på hur webben ska presenteras finns och filas hos webbutskottet och 

redogörs närmare för under kommande veckor. 
15. Webbutskottet har tagit in en offert på Grävwiki och undersöker den just nu. 

Till nästa möte ska webbutskottet komma med ett förslag på hur vi går vidare.  
16. Frågan om mejlleverantör skjuts till nästa styrelsemöte.  

 
Medlemsutskottets rapport 

17. Fouad redogör för rundabordssamtalet som hölls i december. Ett antal 
stödmedlemmar dök upp. Samtalet handlade bland annat om öppenhetsfrågor, 
svårigheterna att få ut material från myndigheter under pandemin, och om hot, 
hat och nättrakasserier.  
Jenny och Anneli får via opinionsutskottet i uppdrag att titta på hur 
diskussionerna kan omsättas i debatt. 

18. Beslutas om tackgåva till arrangörsgruppen och ett tackbrev för Sanna Volnys 
insatser under Digigräv. Åsa administrerar gåvan, och Anna brevet. 

19. Anna visar stödmaterial för värvning av stödmedlemskap. Målet är att varje 
styrelsemedlem försöker värva en stödmedlem före den 1 april. 

 
Utbildningsutskottets rapport 

20. Åsa Larsson rapporterar från kursutskottet om de planer på Grävhäng som finns 
framöver. 

 
21. Jani redogör för förslag om mentorskap. Föreningen skulle kunna vara en 

sammanbindande länk mellan nybakade journalister och erfarna grävare som är 
medlemmar i föreningen. Zara betonar att för ett sådant projekt behövs en tydlig 
struktur. Jani formulerar ett förslag till nästa möte. 

 
Internationella utskottets rapport 

22. Samarbeten med Fojo. Fouad för diskussioner med Fojo om två projekt. Vi 
mäktade inte med att söka EU-medel för ett av de projekt som diskuterades, 
men samtalen fortsätter. 

 
23. Nästa möte: hålls den 25 februari. 

 
24. Övrig fråga: Årets rullgardin. Zara gör utskick och deadline sätts till 18 

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

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

 
……………………………………………… 
Johan Persson, justerare 
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……………………………………………… 
Jani Sallinen, justerare 
 
 
 
 

 


