
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 9, 2021
Datum: 15 oktober, 2021
Plats: SVT, Stockholm, kl 10-15.
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Jani Pirttisalo Sallinen, Anna Tiberg, David Lindahl,
Lena Pettersson, Åsa Larsson, Aris Velizelos, Anneli Megner Arn, Jessica Ziegerer
Frånvarande: Julija Sidner.

1. Mötets öppnande.
Fouad Youcefi förklarar med glädje mötet öppnat, det första fysiska mötet sedan pandemins
utbrott.

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

3. Val av sekreterare.
Till sekreterare väljs Jessica Ziegerer.

4. Val av två justerare.
Till justerare utses David Lindahl och Jani Pirttisalo Sallinen.

5. Godkännande av dagordning.
Mötet godkänner dagordningen.

6. Genomgång av tidigare protokoll.
Styrelsen går igenom förra mötets protokoll.
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7. Arbetsutskottet

a. Gräv 2021 preliminärt resultat och utvärdering
Grävgeneral Hanna Grahn är med på länk och berättar att resultatet har, tack vare sena
åtgärder, blivit betydligt bättre än det såg ut några veckor innan seminariet. Bland annat
erbjöds mediebolag bulkpriser för att delta digitalt. FGJ har också hos Skatteverket ansökt
om förhandsbesked för ett särskilt pandemistöd.

Resultatet kommer dock troligen ändå att bli ett minusresultat och överskottskravet på 600
000 kr kommer inte att uppnås. Orsaken är den deltagarbegränsning som sattes med
anledning av restriktioner i coronapandemin.

Fouad Youcefi går igenom utvärderingen som gjordes efter seminariet. Som vanligt är
responsen väldigt bra från deltagarna. Den visar också att deltagarna på årets seminarium
främst kom från dagspress, sedan etermedia och branschpress. Personer med
tidsbegränsade anställningar som går på gräv är få.

Styrelsen och grävgeneralen diskuterar eventuella framtida gräv med både fysik och digitalt
deltagande. Det finns fördelar med att kunna erbjuda digital medverkan, men ju mer
tekniktungt ett grävseminarium blir desto dyrare. Många har däremot uppskattat att kunna
se filmade seminarier i efterhand.

b. Ekonomi
Kassör Lena Pettersson informerar styrelsen om föreningens ekonomi. Föreningen har i år
budgeterat för ett minusresultat för att ta av sparade medel och satsa på en ny hemsida. När
hemsidan är igång väntas föreningens webbkostnader minska.
Hon redogör också för hur antal medlemmar i föreningen har sjunkit. Det är en direkt
konsekvens av ett lägre deltagarantal på grävseminariet, eftersom många blir medlemmar i
anslutning till Gräv.

c. Målsättningar för Gräv 2022
Styrelsen beslutar om följande uppdrag till den nya arrangörsgruppen för grävseminariet
2022:

- Genomför Gräv så att det ekonomiska överskottet för konferensen blir 550 000 kr.
Summan är något mindre än överskottskravet för Gräv 2021.

- Arrangera guldspadegalan där guldspadarna och andra priser delas ut, samt en
kvällsaktivitet fredag.

- Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning samt fördelning utifrån medietyp bland
föreläsare.

- Lyft särskilt fram de som nominerats till Guldspaden.
- Bjud in minst ett större internationellt namn till konferensen.
- Lyft gärna ämnen som är särskilt relevanta lokalt eller regionalt.
- Lägg gärna en betoning på metodnära programpunkter.
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d. Gräv 2022 och målsättningar

Styrelsen gästas på länk av en representant för en stad som visat intresse för att arrangera
Grävseminariet 2022. Styrelsen får möjlighet att ställa frågor.Därefter diskuterar styrelsen
olika alternativ och beslutar var Grävseminariet 2022 ska hållas den 21-22 maj. Resultatet
hemlighålls till planerad offentliggörande.

.
e. MOU med Fojo och GIJN
Fojo och FGJ har fört diskussioner om att arbeta gemensamt för ett samarbete med det
globala grävnätverket GIJN, Global Investigativ Journalism Network. Ett förslag till dokument
som anger tänkbara samarbetsområden som parterna ska kunna arbeta för föreligger.
(Memorandum of Understanding (MoU). Styrelsen diskuterar förslaget och beslutar att anta
det. Ingen finansiering är klar men Fojo och FGJ är överens om att både tillsammans och
enskilt – med full transparens – söka medel för att kunna förverkliga planerna.

8. Möte med Anne Lagercrantz
Anne Lagercratz, divisionschef på SVT, gästar mötet. Hon ger föreningen en eloge för det
arbete som utförs och uppmanar till att fortsätta i samma spår. Hon berättar också om
grävdesken på SVT i Stockholm. Styrelsen tar bland annat upp frågan om public service
möjligheter att stödja föreningen.

9. Medlems- och sponsorutskottet
Medlems- och sponsorutskottet har bestämt sig för att ägna sin tid åt att värva
stödmedlemmar. På listan står tidningar, andra medieföretag och förlag.

10. Opinionsutskottet
David Lindahl uppdaterar styrelsen om höstens plan. Bland annat ska en debattartikel skrivas
om brister i offentlighetsprincipen i kommuner och myndigheter.

11. Utbildningsutskottet
Åsa Larsson berättar om verksamheten i kursutskottet. Bland annat planeras en kurs i digital
research i de nya sociala medierna som uppstår när en del grupper flyr Facebook och
Twitter. Kursen ska handla om hur man hittar stories och intervjupersoner på de nya
plattformarna. Till våren planeras en grundkurs i grävande journalistik samt en kurs om att
gräva i byggbranschen.
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12. Webbutskottet
Jessica Ziegerer informerar om hur den nya hemsidan nu är redo att fyllas med text och
bilder. Webbutskottet delger också styrelsen en merkostnad som kommer att uppstå för att
lagra nomineringar till guldspaden i en så kallad object storage-lösning. Priset har förhandlats
av ordförande Fouad Youcefi.

13. Nästa möte
Nästa möte hålls den 26 november i Stockholm.

14. Övriga frågor
Jani Pirttisalo Sallinen delger styrelsen att arbetet med mentorskapet fortskrider.

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

…………………………………………………...
Jani P Sallinen, justerare

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