
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 2, 2021
Datum: Torsdagen den 25 februari 2021
Plats: Videomöte kl 10-15.

Deltagande ledamöter:
Fouad Youcefi
Johan Persson
Åsa Larsson
Jani Sallinen
Anna Tiberg
Aris Velizelos
Anneli Megner Arn (suppl.)

Övriga deltagare:
Hanna Grahn (punkt 9)
Zara Nasenius.

1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat.

2. Val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Fouad Youcefi.

3. Val av sekreterare.
Till sekreterare valdes Jani P Sallinen.

4. Val av två justerare.
Till justerare valdes Åsa Larsson och Anneli Megner Arn.

5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 17 samt fyra tillägg under
punkten Övrigt.

6. Genomgång av tidigare protokoll.
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7. Bokslut och verksamhetsberättelse.
Johan Persson går igenom utsänt material, bokslut och verksamhetsberättelse
2020. Vissa utgifter har minskat till följd av pandemin, såväl som intäkter.
Styrelsen har haft som mål att öka kassan för att få en större redundans vid
ekonomiskt mindre lyckade Gräv och styrelsen konstaterar att så har skett.
Styrelsen konstaterar även att ekonomin överlag är god och att FGJ har klarat
pandemiåret bra ekonomisk. Dialog pågår med revisorerna.

Styrelsen beslutar godkänna förvaltningsberättelsen och årsredovisningen.

8. Årsmöte 2021.
Styrelsen diskuterar förutsättningar för att arrangera ett årsmöte i enlighet med
stadgarna.

Med anledning av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner så är det
inte möjligt att hålla ett större fysiskt årsmöte, bland annat på grund av
mötesrestriktioner på antal deltagare. Styrelsen har svårt att se hur ett stort
fysiskt årsmöte ska kunna hållas eller planeras med tanke på rådande
omständigheter och smittspridning i samhället.

Årsmötet bör därför hållas digitalt, en lösning som många föreningar runtom i
Sverige redan valt. Styrelsen ska se över vilka lösningar som finns för att få till en
rösträkning. En hybridvariant diskuteras, där ett fåtal (max enligt gällande
regler) kan vara närvarande fysiskt, exempelvis ledamöter i FGJ. Styrelsen
diskuterar också en lagrådsremiss som pekar på att ideella föreningar själva
löser sina årsmöten på bästa sätt. Flera exempel finns: att många föreningar
flyttar fram sina möten för att minska smittspridning. Situationen är
”extraordinär”, att förhindra smittspridning är viktigare än stadgar i föreningar.
Folkhälsomyndigheten skriver också att ”Ideella föreningar bör om möjligt
skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på
samma plats”.

Styrelsen beslutar hålla en digital årsstämma den 26 april klockan 18.00 i
Stockholm. Styrelsen ge Fouad Youcefi får i uppdrag att skicka ut kallelse till
årsmötet senast den 15 mars 2021.

9. Gräv 2021.
Hanna Grahn redovisar budgetar för Grävseminariet utifrån olika varianter som
kan komma att bli aktuella, på grund av pandemin. En hybridvariant innebär
ökade kostnader för lokal och teknik, men ger utökade möjligheter att få in
deltagare. Läget är oklart då det idag inte går att veta vilken maxgräns som
gäller för antal deltagare när seminariet hålls. Ett seminarium där deltagare som
betalat får exklusiv tillgång till bland annat guldspadegalan är en komplicerad
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lösning, då galan kan ses av icke-betalande om den delas av någon som är
betalande. Det är svårt att ”låsa in” galan.

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för Gräv
Styrelsen uppdrar åt arrangörsgruppen att arbeta för att nå det överskottskrav
som tidigare angetts för Gräv.

10. Nytt namn, FGJ:s tidskrift.
Ärendet bordläggs till nästa möte.

11. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida.
Ärendet bordläggs till nästa möte.

12. Skapande av gräv-wiki
Webbutskottet har fått in ny offert på konstruktion samt drift av Gräv-wiki, en
sajt som ska ligga under nya fgj.se.

En redaktör på deltid kan behövas för Gräv-wikin. Ansvar för redaktören är att
löpande se till att material läggs in i Wikin, samt uppdatera information som
blivit gammal och ha lite koll på vad som läggs in. Att bygga wikin innebär en
merkostnad för FGJ, i nuvarande offert ingår byggande av sajt samt två års drift.

Styrelsen beslutar ge webbutskottet mandat att gå vidare med offerten och
framtagandet av en Gräv-wiki, samt vid behov omförhandla offerten.

Styrelsen beslutar ge webbutskottet i uppdrag att hitta lämplig redaktör för
Gräv-wikin.

13. Marknadsföring av scoopmagasin.se.
Den nya Scoopsajten är snart klar för lansering. Styrelsen beslutar ge webb- och
utbildningsutskottet i uppdrag att besluta när, var, och hur sajten ska lanseras,
lämpligen i samband med exempelvis Grävhäng.

14. Mejlleverantör.
Ärendet bordläggs till nästa möte.

15. Lägeskoll, stödmedlemskapsvärvning.
FGJ:s styrelse har som mål att före april gjort ett varsitt rejält försök att värva en
stödmedlem. Flera kontakter har tagits, och flera har svarat med intresse. Fouad
Youcefi följer upp med personligt möte med intressenter. Arbetet att värva fler
fortsätter.

16. Mentorskap via FGJ.
Jani Sallinen har sänt ut material till styrelsen, ett grundförslag till en unik
medlemsförmån, där FGJ erbjuder erfarna mentorer till sökande. Mentorerna
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ska vara ett slags coacher för den som sökt, enligt kriterier som anges i utsänt
förslag. Styrelsen diskuterar olika mindre justeringar i förslaget.

Styrelsen beslutar ge Jani Sallinen i uppdrag att starta ett mentorskapsprogram
till hösten. Vissa kriterier ska tas fram och stämmas av i styrelsen före
sommaren.

17. Årets rullgardin
Sex bidrag har lämnats in. På grund av tidsbrist beslutar styrelsen att ta beslut
per capsulam efter mötet. Fouad Youcefi får i uppdrag att dokumentera
processen och redovisa beslutet vid nästkommande styrelsemöte.

18. Nästa möte.
Nästa mötes bestäms till onsdagen den 24 mars.

19. Övriga frågor.

- Zara Nasenius har uttryckt önskemål att öppna upp för
guldspadenomineringar i maj på grund av mycket stor förväntad
arbetsbelastning i höst. Styrelsen uttalar att Zara själv kan besluta när
det är bäst att öppna upp för guldspadenomineringar. Styrelsen trycker
också på vikten av att kommunicera till medlemmarna när inlämningen
är öppen.

- En fråga har dykt upp från kansliet om ersättning för telefonikostnader i
samband med arbete för FGJ under längre tid. Styrelsen beslutar att
betala ut viss ersättning.

- Webbutskottet får i uppdrag att hitta en vidareutbildning för Zara inom
webbredaktörskap, förslagsvis så att hon kan inleda till hösten. Beslut
om medel för detta är taget sedan tidigare.

- Kansliet har tagit in offert för fotografering av guldspaden, nya
studentspaden och gyllene dynamon. Nya bilder behövs för att få en
variation på bildmaterial på nya sajten. Styrelsen beslutar att godkänna
inkommen offert.

20. Mötets avslutande.
Mötet förklarades avslutat.
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………………………………………………
Jani Sallinen, sekreterare

………………………………………………
Åsa Larsson, justerare

……………………………………………

Anneli Megner Arn, justerare
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