
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 10, 2021
Datum: 26 november, 2021
Plats: TV4, Stockholm
Deltagande ledamöter: Fouad Youcefi, Lena Pettersson, Anneli Megner Arn, Aris Velizelos, Lena
Pettersson, Anna Tiberg. Jessica Ziegerer,
Frånvarande: Åsa Larsson, Jani Pirttisalo Sallinen, Julija Sidner.
Övriga deltagare: Zara Nasenius, koordinator, Jill Eriksson, revisor, Per Agerman, revisor.

1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat.

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

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

4. Val av två justerare.
Till justerare valdes Anneli Megner Arn och Aris Velizelos.

5. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.

6. Genomgång av tidigare protokoll.
Jessica Ziegerer gick igenom tidigare protokoll och mötet konstaterade att alla beslut blivit
omhändertagna.

7. Mötets gäst.
Viveka Hansson, programdirektör på TV4, är inbjuden till mötet för att prata om undersökande
journalistik på kanalen och möta föreningens styrelse.
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8. Uppdatering av webbutvecklingsprojektet samt visning av nya fgj.se
Premiärvisning för styrelsen av hur den nya sajten kommer att se ut. Webbutskottet presenterar
layout och tanke bakom sajten och ber styrelsen komma med synpunkter. Styrelsen gläds åt att snart
kunna sjösätta sajten och diskuterar bland annat bildval, funktionalitet och utseende.

9. Genomförda och planerade kurser
Utbildningsutskottets Anna Tiberg berättar om den planerade kursen “Efter Facebook: Digital
research i en ny tid” som hålls den 14 december. Kursledare är Karolin Schwartz, frilansskribent och
författare baserad i Tyskland och Jonathan Lundberg, journalist och författare som leder kurser i
digital research. Planen för nästa år är att arrangera  kurser i att gräva i byggbranschen och en
börja-gräva-kurs.

4. Gräv 23.
Styrelsen diskuterar alternativ för Grävseminariet 2023. Kandidater ska tas fram för beslut nästa år.

5. Stödmedlemmar
Föreningen har fått fem nya stödmedlemmar. Norran, Norrbottens Kuriren, NSD och Piteå Tidningen
samt Norstedts. Anna Tiberg och Fouad Youcefi berättar hur de har jobbat med stödmedlemskap
bland annat mot högskolor och universitet. Kassören får i uppdrag att fakturera nya stödmedlemmar.
Dessutom ska ett runda-bord-samtal hållas innan årets slut.

6. Ekonomi
Föreningens revisorer Jill Eriksson och Per Agerman gäster mötet för att presentera sig och för att
diskutera om rutiner för revisionen.

Lena Pettersson informerar om det förväntade ekonomiska resultatet för året. Som planerat blir det
ett minusresultat på grund av ett budgeterat minuspost på 500 000 kr för hemsidesprojektet, dels på
grund av deltagarbegränsningar på grävseminariet med färre antal medlemmar som följd och ett
inkomstbortfall på 300 000 kr. Föreningen har däremot fått evenemangsbidrag från staten på 200 000
kr, vilket minskar förlusten.

Budgetarbete inför 2022 ska nu påbörjas. Alla utskott får i uppdrag att tänka igenom vad de vill
genomföras inför nästa år. Som underlag skickar Lena ut hur budgeten såg ut det gångna året.
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7. Tidplan för grävseminarium och guldspadenomineringar
Ordföranden föreslår en tidplan för grävseminarium och guldspadenomineringar.
Styrelsen beslutar enligt följande:

Arrangörsgruppen för Gräv
Ny logga på sajt + pm om biljettsläpp         6 december 2022
Publicera tre spännande namn + tema       10 januari 2022

Grävanmälningar
Öppna för Grävanmälan boka tidigt            10 januari 2022
Stäng Grävanmälan boka tidigt                    28 januari 2022
Öppna Grävanmälan ordinarie pris             29 januari 2022
Utlysning av ev. stipendier                            13 april 2022
Deadline ev. stipendier                                  27 april 2022 (för beslut 29 april)

Guldspaden/Rullgardinen
Öppna Guldspadeinlämning 10 januari 2022
Deadline inlämning Guldspaden                 4 februari 2022
Öppna nomineringar till Rullgardinen        7 februari 2022
Deadline nomineringar Rullgardinen          23 februari 2022 (för beslut 25 feb)
Presskonferens nominerade 4 april 2022

Årsmöte m.m
Prel. Bokslut slutet på januari 2022
Beslut bokslut Februari 2022
Årsredovisning klar Mars 2022
Kallelse årsmöte Senast 8 april 2022
Motioner inkomna Senast 29 april 2022
Styrelsemöte inför årsmöte                      13 maj 2022
Handlingar årsmöte                                   19 maj 2022
GRÄVSEMINARIET 2022                            20-21 MAJ 2022

7. Kansliet
Årsavi för medlemmar ska skickas ut. Fouad Youcefi förser koordinatorn med uppgifter.

8. Gräv 22 i Luleå
Grävgeneralen i Luleå, Carrie Söderberg, presenterar sig för styrelsen. Temat är: Förändring. Temat
syftar på förändring i många avseende, bland annat klimatförändringar. Programgruppen har börjat
jobba och bjuda in föreläsare. Några har redan tackat ja.  Styrelsen informerar om att den nya
hemsidan för grävseminariet kommer att lanseras när anmälningarna öppnar.
Även budget- och sponsorsarbetet är igång, till exempel har evenemanget beviljats  värdskapsbidrag
från Luleå kommun. Ordföranden påtalar att arrangörsgruppen bör bolla sponsorskap med styrelsen.
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9. Seminarie- och medlemsavgifter 2022
Ordförande Fouad Youcefi föreslår en ökning av seminarieavgiften till Gräv 22 med hänvisning till
ökade kostnader för omkostnader kring anmälningsförfarandet.

Styrelsen beslutar att fastställa seminarieavgifter för Grävseminariet 2022 enligt nedan (exkl. moms):
a) Ordinarie pris medlem: 4.850 kr (4.700 kr)

b) Ordinarie pris student: 1.850 kr (1.800 kr)

c) Ordinarie pris icke medlem: 10.500 kr (10.500 kr)

d) Boka tidigt-pris medlem: 4.150 kr (4.000 kr)

e) Boka tidigt-pris student: 1.550 kr (1.500 kr)

f) Boka tidigt-pris icke medlem: 10.500 kr (10.500 kr)

Medlemsavgifter för föreningen Grävande Journalister föreslås till årsmötet bli oförändrade:

a) Medlemsavgift 1 år: 520 kronor (50 kronor tilläggsavgift om du bor utomlands)

b) Medlemsavgift 2 år: 900 kronor

c) Medlemsavgift 3 år: 1250 kronor

d) Medlemsavgift student 1 år: 220 kronor

10. SIJI och Svenska Institutet samarbete Gräv 21
SIJI och Svenska Institutet-samarbetet med Gräv 21 är avslutat och ska avrapporteras i januari. Fouad
Youcefi kommer att stå för arbetet.  Styrelsen diskuterar nya framtida möjliga samarbetsprojekt.

11. Mentorskapsprogram
Jani Pirttisalo Sallinen har innan mötet informerat styrelsen om att mentorsprojektet fortskrider, tre
personer har tackat ja till att bli mentorer.

12. Debattartikel
Bordläggs till nästa möte.
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14. Nästa möte samt vårens möten
16 december (hybridmöte)
14 januari (digitalt)
25 februari (Stockholm)
25 mars (digitalt)
29 april – (Stockholm eller annan plats?)
13 maj (digitalt inför Gräv)
21 maj (konstituerande möte på Gräv i Luleå)
19 juni (plats bestäms längre fram)

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

17. Mötets avslutande
Ordförande Fouad Youcefi förklarade mötet avslutat.

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

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

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