
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 6, 2022
Datum: 4 juni, 2021
Plats: Videomöte kl 10-13.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Anna Tiberg, Anneli Megner Arn, Aris
Velizelos, David Lindahl, Lena Pettersson, Åsa Larsson, Jessica Ziegerer.  Jani
Pirttisalo Sallinen (from §12).
Frånvarande: Julija Sidner.

§1 Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.

§2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Fouad Youcefi.

§3 Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Jessica Ziegerer.

§4 Val av två justerare
Till justerare väljs David Lindahl och Aris Velizelos.

§5 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

§6 Genomgång av tidigare protokoll
Inget att rapportera.

Arbetsutskottets rapport

§7 Gräv 2021 i Borås

Grävgeneral Hanna Grahn gästar mötet och berättar om förberedelserna i Borås

inför Grävseminariet den 10-11 september. Arrangörsgruppen utreder just nu

förutsättningarna för konferenser med anledning av uppluckrade bestämmelser i

pandemin. Målet är att samla en stor del av deltagarna i Borås och att resten

medverkar på länk. Den som inte får plats fysiskt får halva anmälningsavgiften

tillbaka. Early bird pris gäller fram till midsommar. Grävgeneralen presenterar

också namn som är klara för föreläsningar och styrelsen bidrar med fler idéer.
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§8 Stipendier till Gräv 2021

Styrelsen diskuterar årets stipendieutdelning. Ordförande Fouad Youcefi föreslår att

föreningen betalar ut stipendier för maximalt 100 000 kr enligt följande:

20 stipendier till frilansare á 3.000 kronor rabatt till Grävseminariet (totalt 60.000 kr)

21 stipendier till studenter á 1.900 kronor rabatt till Grävseminariet (totalt 40.000 kr)

Stipendiet utlyses 1 månad före Gräv, 16 aug.

Deadline, 2 september.

Beslut, 3 september.

Styrelsen beslutar enligt förslaget. Styrelsen diskuterar även eventuellt

samarbete med grävfonden framöver gällande stipendierna. Fouad Youcefi och

Lena Pettersson får i uppdrag att utreda om och hur det skulle kunna ske.

§9 Årets Rullgardin

Fouad Youcefi informerar om att beslutet om vem som får Årets rullgardin ska

kommuniceras i mitten av juni.

§10 Gemensamt projekt GIJN och Fojo

Fouad Youcefi berättar hur projektet fortskridit. Styrelsen tar del av ett utkast till

förslag för en ansökan till externa parter och ger synpunkter på förslaget som ska

finslipas.

Kansliutskottets rapport

§11 Semester på kansliet

Semester på kansliet infaller veckorna 24-30. Kansliutskottet får i uppdrag att

göra ett schema för att ha koll på föreningens mejlkorg.

§12 Scoop

Scoopredaktör Daniel Wiklander välkomnas in i mötet och berättar om nästa

nummer av Scoop och arbetet med Scoopsajten. Planerat är även

programförklaring och ett pilotavsnitt av en podd samt ett nyhetsbrev. Jessica

Ziegerer får i uppdrag att kalla representanter från kansliutskottet och Daniel till

möte om nyhetsbrevet. Styrelsen diskuterar även eventuell utfasning av

printversionen av Scoop.
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Opinonsutskottets rapport

§13 Former och idéer för opinionsutskottet

David Lindahl berättar om det nya opinionsutskottets arbete. Utskottet planerar

inspel på opinionsmaterial och vill ha input på hur föreningen väljer ämnen att

engagera sig i. Styrelsen lämnar förslag på ämnen och idéer för hur budskap kan

föras ut framöver.

Webbutskottets rapport

§14 Fgj.se. Utfasning av Scoop på sikt och utveckling av hemsida

Webbutskottet redogör för hur arbetet med den nya fgj.se fortskrider. Till hösten

kommer en ny hemsida att kunna lanseras.

Styrelsen beslutar att be Scoopredaktören ta fram en plan för hur utfasning av

printversionen av Scoop sker bäst.  Kulturrådets regler för bidrag till

kulturtidskrifter ska särskilt beaktas.

David Lindahl påtalar att styrelsefliken på nuvarnade fgj.se ej är uppdaterad.

Webbutskottet får i uppdrag att se till att nya styrelseledamöter läggs in.

§15 Skapande av Gräv-wiki

Jessica Ziegerer redogör för webbutskottets arbete med idén om en Grävwiki. I

wikin för grävande journalister ska medlemmarna dela med sig tips och råd om

hur man får fram uppgifter och begär ut handlingar från myndigheter.

Föreningen har tidigare haft en lathund med tips - en wiki blir mer levande och

aktuell eftersom det är medlemmarna själva som arbetar med den i realtid.

Föreningen vill att Grävwikin blir ett oumbärligt redskap för alla journalister. Den

ska ligga inlåst på sajten, bara kunna nyttjas av medlemmar och vara ett unikt

verktyg för den som är medlem i FGJ.

Webbutskottet har tagit in olika offerter från webbfirman Sphinxly för att

anpassa kostnaden till budgeten. Utskottet föreslår att styrelsen antar offerten

som innebär att  Sphinxly får i uppdrag att utveckla Grävwikin till en kostnad för

60 000 kronor ex moms, Grävwikin läggs under fgj.se och ingår i föreningens

redan upphandlade avtal om drift.

3



Styrelsen beslutar:

att FGJ antar offert från Sphinxly gällande en Gräv-wiki till en kostnad för 60 000

kr ex moms.

att webbutskottet får i uppdrag att till nästa möte föreslå hur arbetet ska

bedrivas.

att webbutskottet i samarbete med kansliutskottet får i uppdrag att hitta en

lämplig redaktör för Gräv-wikin och ersättning.

att medlemsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag på hur Gräv-wikin kan

lanseras som en bra medlemsförmån för våra medlemmar och locka ännu fler att

vilja bli medlemmar

§16 Mejlleverantör

Punkten utgår.

Medlems- och sponsorutskottets rapport

§17 Plan framåt för stödmedlemskap

Anna Tiberg berättar om arbetet med stödmedlemskap. Många medieföretag är

kontaktade och nästa steg blir skolor och utbildningar. Fouad Youcefi och Lena

Pettersson får i uppdrag att boka ett möte för att diskutera publicservice

delaktighet.

Styrelsen diskuterar även hur medlemsvärvning kan ske vid digitala grävhäng.

Utbildningsutskottets rapport

§18 Kommande kurser och Grävhäng

Utbildningsutskottet har haft ett planeringsmöte och strävar efter att organisera

ett Grävhäng innan sommaren. Ämnet är ännu ej klart. Utskottet har även planer

på att arrangera en Kom-igång-och-gräv-kurs.

Internationella utskottets rapport

§19 SIJI

Fouad Youcefi informerar om att projektet fortskrider eftersom projekt skjutits

upp under pandemin.
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§20 Datum för höstens möten

Fredag 6 augusti – Digitalt

Fredag 3 september – Digitalt (inför Gräv)

Torsdag 9 september – Borås (kortmöte/middag kvällen före Gräv)

Fredag 15 oktober – Stockholm

Fredag 26 november – Stockholm

Torsdag 16 december – Digitalt (kortmöte)

20. Övriga frågor

Jani Pirttisalo berättar om hur projektet med mentorskap fortskrider. Styrelsen

uppmanas att komma med förslag på personer, cirka 5-10,  som inledningsvis kan

verka som mentorer.

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

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

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