
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 3, 2021
Datum: 23 mars, 2021.
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Johan Persson, Anneli Megner Arn (utom §10), Lena
Pettersson (tom §18), Jenny Petersson, Jani Pirttisalo Sallinen, Jessica Ziegerer.
Frånvarande ledamöter: Aris Velizelos, Anna Tiberg, Åsa Larsson.
Övriga deltagare: Daniel Wiklander, Scoopredaktör (§10).

1. Mötets öppnande
Fouad Youcefi öppnar dagens möte.

2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.

4. Val av två justerare
Lena Pettersson och Jenny Pettersson väljs till justerare.

5. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

6. Genomgång av tidigare protokoll
Då protokollet ej hunnits justeras återkommer punkten på nästa möte.

7. Reviderad budget
Johan Persson berättar om kommande års budget och att årsredovisningen börjar bli klar. På
nästa möte ska styrelsen ta beslut om budgeten som innehåller bland annat satsningen på en
ny hemsida. Han flaggar för osäkerheten med budgeten eftersom pandemin fortfarande
pågår och det är oklart när restriktioner hävs.
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8. Årets Rullgardin
Mötet har per capsulam, den 28 februari, beslutat om vem som ska tilldelas Årets rullgardin.
Vinnaren tillkännages den kommande veckan.

9. Kansliet
Koordinatorns semester ska planläggas och kansliutskottet får i uppdrag att besluta hur
semestern ska tas ut.

10. Scoop
Scoop har äntligen fått en egen sajt! Den kommande veckan lanseras Scoopmagasin.se
Scoopredaktören Daniel Wiklander gästar mötet och berättar om lanseringen. Den 25 mars
läggs sajten ut och smygstartar för att se att allt fungerar. Längre fram i vår ska den
presenteras på ett Grävhäng och i ett medlemsbrev till medlemmarna.
Därmed ändras också redaktörens arbetssätt till “web first”.
Till sajten ska även ett nyhetsbrev kopplas. Daniel får i uppdrag att efter sommaren inkomma
med förslag och budget för ett nyhetsbrev. Han informerar även styrelsen om behovet av ett
formellt namnbyte av Scoop.

11. Gräv 2021
Grävgeneral Hanna Grahn ansluter till mötet och berättar att sajten öppnar för anmälningar i
mitten av april. Hon ska inkomma med förslag till arbetsutskottet på hur anmälningen ska gå
till. Planer finns på att det ska gå och anmäla sig både till digital närvaro och närvaro på plats.
Arbetet med att bjuda in gäster ska intensifieras. Mötet diskuterar arrangemangets
förutsättningar i förhållande till covidsituationen.

Styrelsen beslutar efter mötet med grävgeneralen att bjuda arrangörsgruppen på en
coronasäkrad kickoff eller liknande. Fouad Youcefi meddelar beslutet till arrangörsgruppen.

12. Nytt namn FGJ:s tidskrift
När tidskriften Scoop startades registrerades den med namnet Gräv-Scoop hos PRV. Då den
idag bara kallas Scoop föreligger förslag från Daniel Wiklander att ändra namnet. Styrelsen
beslutar att genomföra en namnändringen. Jessica Ziegerer ger Daniel Wiklander i uppdrag
att genomföra bytet.

13. Att göra inför årsmötet
Fouad Youcefi redogör för vad som behöver göras inför årsmötet den 26 april och uppmanar
styrelsen att fundera över propositioner. Styrelsen ska undersöka om några ledamöter kan
sitta i en och samma lokal under mötet som hålls digitalt, enligt tidigare beslut.
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14. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida
Jessica Ziegerer och webbutskottet redogör för det fortskridande arbetet med föreningens
nya sajter. fgj.se och gravseminariet.se. Webbyrån har tagit fram några första skisser som
presenterats för webbutskott och föreningens anställda.

Webbutskottet föreslår att föreningen anlitar en fotograf för att ta genrebilder som sätter en
prägel på hemsidan. Koordinator Zara Nasenius har tagit fram ett förslag på motiv som
passar till layout och det intryck föreningen vill ge. Styrelsen beslutar att ett antal bilder ska
köpas in men uppmanas också hushålla med extra utgifter. Webbutskottet informerar
koordinatorn.

Webbfirmans förslag för grävseminariets sajt innehåller vad som kan uppfattas som en ny
logga. Webbutskottet efterfrågar synpunkter och styrelsen beslutar att fråga webbfirman om
ytterligare tre alternativ, varav ett ska innehålla nuvarande loggan.

15. Gräv-wiki
Webbutskottet har fortsatt att arbeta med planerna på en gräv-wiki. Webbfirman håller på
att ta fram en offert.

16. Mejlleverantör
Punkten utgår.

17. Lägeskoll stödmedlemsvärvning
Fouad Youcefi redogör för det fortgående arbetet med stödmedlemmar.

18. Kommande kurser och Grävhäng
Lena Pettersson berättar om nästa kurs med Linda Kakuli, Uppdrag Granskning samt Pia
Bergman och Tobias Wijk från Skatteverket som hålls den 13 och 20 april. Nästa arrangemang
blir grävhäng där Scoopsajten ska lanseras. Planerat tema blir de som granskar journalistiken.
Föreningen har också fått förfrågan från ett mediebolag om att hålla en huskurs.

19. SIJI
Förra årets planer på att låta deltagare i projektet SIJI delta i grävseminariet frös inne på
grund av pandemin. Nu föreligger förslag att erbjuda dem digitalt deltagande i årets
grävseminarium. Tidigare beviljade bidrag kommer att stå för anmälningsavgiften. Styrelsen
beslutar att gå vidare med idén och ger Fouad Youcefi uppdraget att ta fram en förändrad
budget för projektet samt avgöra vilka som ska bjudas in.
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20. Nästa möte
Nästa möte hålls söndag 18 april kl 15-16. Fokus för mötet är förberedelser inför årsmötet.

21. Övriga frågor
Styrelsen pratade om tidplanen för det planerade mentorskapet och en eventuell lansering
till grävseminariet. Inga övriga frågor väcktes.

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

…………………………………………...
Lena Pettersson, justerare

…………………………………………...
Jenny Petersson, justerare
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