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Bilaga 1 – Information om mötesordning 

Information till medlemmar angående 
digitalt deltagande vid FGJ:s årsmöte 2022 
2022-04-24 

Sammanfattning 
- Du registrerar dig på mötet genom att ansluta med ditt för- och efternamn samt sätta igång

din kamera.
- Du ber om att få ordet genom att skriva ett meddelande om det i chatten.
- Du röstar i första hand genom att uttrycka dig med din röst.
- Vid votering röstar du genom reaktionssymboler inne i mötet
- Vid sluten votering röstar du genom ett chattmeddelande till en justerare. Denne kommer

känna till hur du röstat.
- I övrigt gäller sedvanliga mötesregler och mötespraxis.

BAKGRUND 
Styrelsen har beslutat arrangera 2022 års årsmöte digitalt. Skälet är att Grävseminariet till följd av 
pandemin arrangeras först i maj, medan föreningens stadgar fordrar att årsmöten arrangeras före 
aprils utgång. Då årsmöte av nämnda skäl inte är möjligt att hålla i samband med Grävseminariet 
valde styrelsen ett digitalt årsmöte för att ge så många medlemmar som möjligt möjlighet att delta. 

För att säkerställa att medlemmarnas rättigheter vid årsmöten tas tillvara, har styrelsen beslutat att 
ta fram en mötesordning för det digitala mötet.  

Årsmötet den 28 april 2022 arrangeras med hjälp av mötesverktyget Zoom. En länk till mötet 
skickades via e-post ut till samtliga medlemmar, i enlighet vad som angavs i kallelsen. Samtliga 
medlemmar har också per e-post fått en instruktion för hur man ansluter till mötet. Denna 
mötesordning informerar om hur medlemmar på årsmötet kan ta tillvara sin närvaro- förslags-, 
yttrande- och rösträtt i enlighet med FGJ:s stadgar.  

Det är endast individuellt anslutna medlemmar som uppfyllt sina medlemsförpliktelser som har rätt 
att närvara, lägga förslag, yttra sig och rösta på FGJ:s årsmöten. 

RÖSTLÄNGD (NÄRVARO) 
I början av mötet kommer vi att fastställa röstlängden, d.v.s. vilka som har rätt att rösta på mötet. 
Det namn du använder på det digitala mötet är det namn vi kommer att pricka av mot FGJ:s 
medlemsregister. Därför är det viktigt att du anger både ditt för- och efternamn när du ansluter till 
mötet. Vi vill också att medlemmarna använder sina webbkameror för att utesluta att någon 
använder sig av någon annan persons namn. Och för att det är trevligt att faktiskt se alla kollegor. 

När röstlängden fastslagits kan ingen ytterligare person som ansluter delta i omröstningar. 



Bilaga 1 – Information om mötesordning 

BE OM ATT FÅ ORDET 
Du ber om att få ordet genom att anmäla ditt namn i chatten på mötet. Talarlistan gås igenom i 
turordning, med undantag för rena ordningsfrågor som kan bryta talarlistan. När du får ordet, glöm 
inte att sätta igång din mikrofon. Vanligtvis avslutar du genom att berätta om du har något särskilt 
yrkande eller förslag på frågan som diskuteras. 

RÖSTA 
För att rösta kommer du i första hand att använda din röst, i andra hand reaktionsknappar i 
mötessystemet och i tredje hand en chattfunktion. 

När det är dags för beslut kommer ordföranden att fråga vilka som vill bifalla förslaget som är 
aktuellt. Om du vill bifalla sätter du igång mikrofonen och säger ja. Ordföranden kan därefter fråga 
om någon är emot förslaget, då kan du som är emot förslaget säga ja. 

Om någon har yrkat på avslag, bordläggning eller något annat kommer ordföranden fråga även om 
detta. Finns fler än ett förslag kommer ordföranden föreslå en beslutsordning så att alla förslag och 
yrkanden får prövas. Vid alla dessa avgöranden kommer ordföranden i första hand att ställa frågan 
som i stycket ovan. 

Om ordföranden märker att det finns stöd för flera olika förslag eller yrkanden så kommer votering 
att ske, även utan att någon begärt en sådan. 

Blir det votering deltar du i beslutet genom att inom angiven tid välja mellan olika reaktionssymboler 
i Zoom. Två justerare noterar rösterna och meddelar resultatet.  

Mötet kommer inte att kunna genomföra helt slutna voteringar, om sådana begärs. Vid begärd 
sluten omröstning kommer röster istället att lämnas in i form av ett chattmeddelande i Zoommötet 
till en av justerarna (och alltså inte ett chattmeddelande som syns hos alla). Justeraren räknar de 
inkomna rösterna och meddelar resultatet. Det innebär alltså att slutna omröstningar inte kommer 
att vara fullständigt anonyma. 

2022-04-24 
Styrelsen för FGJ 
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Det har varit en ära för mig att försöka förbättra förutsättningar för grävande journalister 
i Sverige. Men nu är det dags för någon annan att ta över. Detta ordförandebrev blir det 
sista från min sida, och efter årsmötet kommer FGJ ledas av någon ny person. 

Jag blev oerhörd rörd av alla fina meddelanden från er medlemmar sedan jag meddelade 
mitt beslut. Det är lätt att glömma att vi är omkring 1 000 medlemmar, och att jag fått 
förmånen att försöka representera så många skickliga journalister. Det är också lätt att 
glömma hur fint det är att FGJ klarat sig igenom mediebolags stålbad och en pandemi. 
Den enkla idén om att låta journalister dela med sig av sin kunskap till varandra är en 
stark idé som jag hoppas och tror kommer leva länge till. Om jag får skicka med min 

efterträdare en sak så är det att ta vara på medlemmarnas kunskaper och idéer. 

Under mitt sista år som ordförande har vi i styrelsen fortsatt försöka lotsa föreningen genom pandemin. Gräv-
seminariet gjordes om till ett hybrid-event, så att 100 deltagare kunde vara med digitalt, utöver de 250 fysiska 
deltagare som pandemireglerna tillät. Dyrt blev det, men utifrån förutsättningarna känns det fortfarande som rätt 
beslut. Med föreläsare som Catherine Belton från Reuters och Vladyslav Lavrov från OCCRP blev betyget som så 
ofta förr väldigt gott från deltagarna. 

Under 2021 har vi fortsatt att försöka bli bättre på att arrangera digitala möten. Två Grävhäng arrangerades 
digitalt, och därutöver två digitala kurser, en om företagsresearch och en om research i de mer obskyra sociala me-
dierna. Jag vet mer än en deltagare som haft nytta av de kunskaperna under rapporteringen om kriget i Ukraina. 

Flera mediebolag valde under 2021 att bli stödmedlemmar till föreningen, däribland Norran, Norrbottens-ku-
riren, Piteå-tidningen och NSD. Under året fick vi också vår första stödmedlem inom förlagsbranschen. Vi 
välkomnar Norstedts till Grävfamiljen. Stiftelsen Grävfonden har delat ut en rad stipendier så att FGJ-medlemmar 
kunnat delta på kurser arrangerade av till exempel Bellingcat och Global Investigative Journalism Network.  

Under 2022 kommer jag att lämna, men många andra eldsjälar i styrelsen är kvar. Och det finns mycket att se 
fram emot under året. Den uppmärksamme har redan noterat att såväl FGJ, Scoop och Grävseminariet fått nya 
hemsidor. Scoop har börjat med ett månatligt nyhetsbrev om grävande journalistik, och i maj väntar ett mycket 
välbesökt Grävseminarium i Luleå. Resten överlåter jag åt den nya styrelsen att berätta om. 

Jag vill passa på att tacka för att jag fått möjlighet att arbeta med så många. Kommer minnas många samtal med 
alltifrån ledamöter i Guldspadejuryn, kursledare, grävarrangörer, våra anställda och såklart alla medlemmar. Mest 
av allt vill jag tacka kollegorna i styrelsen som lägger ner massor av tid och kraft för att vår lilla förening ska fort-
sätta utvecklas. Glöm inte att tacka dem för det! 

FOUAD YOUCEFI
ordförande

FÖRENINGEN GRÄVANDE JOURNALISTER 802014-3833

KANSLI KONTAKT
Internationella Byrån E-post: kansli@fgj.se
Köpmantorget 1  www.fgj.se
111 31 Stockholm  www.gravseminariet.se
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STYRELSEN

Styrelse vald 
vid årsmötet 
26 april 2021 
som hölls via 
Zoom. 

Sekreterare:  
Jessica Ziegerer, 
HD-Sydsvenskan, 
Malmö

Vice ordförande:  
Åsa Larsson, Källkritik-
byrån, Stockholm

Kassör:  
Lena Pettersson, 
 Sveriges Radio, Växjö

Anneli Megner Arn, 
TV4, Stockholm

Därutöver har Julija 
Sidner, Västerbottens- 
kuriren, Umeå, 
och David Lindhal 
(suppleant), SVT-UG, 
Göteborg, ingått  
i styrelsen.

Aris Velizelos, SVT, 
Stockholm 

Jani Pirttisalo Salinen, 
Svenska Dagbladet, 
Stockholm

Anna Tiberg,  
Hem & Hyra, 
 Stockholm

Ordförande: 
Fouad Youcefi, SVT, 
Stockholm

Valberedning: Carolina Jemsby, Nils Hanson, Jonas Alsgren 
Suppleant: Emma Johansson. 

Revisorer: Per Ageman, frilans, Stockholm,
Jill Eriksson, frilans, Stockholm. 
Revisorssuppleant: Johan Lindén, SVT, STockholm.

Revisorernas uppdrag är att granska såväl styrelsens för-
valtning av verksamheten som föreningens bokföring och 
årsredovisning. 

STYRELSE VALD VID FGJ:S ÅRSMÖTE  
DEN 20 MARS I BORÅS 2020: 
Ordförande: Fouad Youcefi. Kassör: Lena Pettersson.  
Led: Jessica Ziegerer, Åsa Larsson, Anna Tiberg,  
Aris Velizelos, Jani Pirttisalo Salinen, Jenny Petersson,  
Anneli Megner Arn (suppleant). 
Valberedning: Jonas Alsgren, TV4, Nils Hanson, SVT, och 
Carolina Jemsby, frilans.  
Suppleant: Emma Johansson, HD-Sydsvenskan. 
Revisorer: Per Agerman, frilans och Malin Crona, frilans. 
Revisorssuppleant: Johan Lindén, SVT. 
Samtliga valdes vid årsmötet den 20 mars 2020.

STYRELSE VALD VID FGJ:S ÅRSMÖTE 5 APRIL 2019:  
Ordförande: Fouad Youcefi. Kassör: Johan Persson.  
Led: Sara Recabarren, Jessica Ziegerer, Åsa Larsson,  
Lena Pettersson, Anna Tiberg, Elin Turborn,  
Marléne Ärlemalm Dahlin. Suppleant: Aris Velizelos. 
Valberedning: Jonas Alsgren, Carolina Jemsby, Nils Hanson. 
Revisorer: Per Agerman, Malin Crona.

Styrelsens arbets-
utskott har under 
2021 bestått av:  
Fouad Youcefi,  
Åsa Larsson,  
Lena Pettersson
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Styrelsen för föreningen Grävande Journalister får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling 
under räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela 
kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

ÅRSBOKSLUT        FÖRENINGEN GRÄVANDE JOURNALISTER 802014-3833
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Planeringen av Grävseminariet 2021 präglades av 
pandemin. Fortfarande rådde starka restriktioner 
och in i det sista var det osäkert vilka av dem som 
skulle kvarstå i september då seminariet ägde rum. 
Under våren fattades beslut om att planera för ett 
hybridseminarium för att möjliggöra att så många 
deltagare och utställare som möjligt kunde vara 
med, och att också möjliggöra en snabb omkastning 
till ett heldigitalt seminarium, om vi skulle ha tving-
ats till detta på grund av växande smittotal. 

Konferensen ägde som vanligt rum under fredagen 
och lördagen, med den stora skillnaden att guld-
spadeutdelningarna skiljdes från galamiddagen för 
att det skulle bli en mer komprimerad sändning för 
de digitala deltagarna. 

Ett hybridseminarium medförde dock dubbla 
kostnader i form av utgifter både för lokaler och 
för teknik som möjliggjorde deltagare via zoom. Vi 
använde oss av en extern mötesplattform som gjorde 
att utställarna också kunde ha digitala montrar, i 
syfte att kunna behålla utställarna även om vi hade 
varit tvungna att ställa om, och i syfte att göra 
upplevelsen lite mer sammanhållen för de digitala 
deltagarna. Ungefär en femtedel av föreläsningarna 
genomfördes endast för deltagarna på plats i Borås. 

Vi satte ett maxantal för antalet fysiska deltagare 
utifrån begränsningsförordningen och i nära dialog 
med kongresshuset. Vi utgick ifrån antalet kvadrat-
meter i lokalerna och maxantalet glest placerade i de 
olika salarna så att det skulle vara möjligt att hålla 
avstånd konferensen igenom. Under Late Night 

Friday och galamiddagen dukades med bord om åtta 
personer.

Under planeringen märktes en osäkerhet från del-
tagarnas sida in i det sista. Intresset att delta digitalt 
var inte lika stort som vi hade hoppats på. Längtan 
efter att ses fysiskt var stark. Mycket tack vare för-
handlingarna med huvudhotellet som gjorde att vi 
fick ta med oss de betalade rummen från coronaåret 
2020 till 2021 gick grävseminariet med omkring 
270 000 kronor plus. Dagarna innan seminariet 
såldes en bulkbiljett till SVT, som ökade antalet 
digitala deltagare och förbättrade det ekonomiska 
utfallet. 

Catherine Belton, Reuters, och Vladyslav Lavrov, 
OCCRP, var några av huvudtalarna. Mot bakgrund 
av Rysslands invasion i Ukraina i februari 2022 
framstår valet att fokusera på Ryssland och om-
kringliggande länder som skrämmande aktuellt.

Som tidigare märktes att föreläsningarna med de 
guldspadenominerade var mycket populära. Gräv-
seminariet utvärderades som vanligt och slutbetyget 
var gott. De digitala deltagarna var något mindre 
nöjda.

DIGIGRÄV

Grävseminariet 
2021 var ett hy-
bridseminarium 
som i september 
2021 kunde 
välkomna 250 
fysiska deltagare 
och omkring 100 
 digitala. Platsen 
var Kongress-
huset i Borås.

GRÄVSEMINARIET 2021 2020

Deltagarintäkter 838 275 1 392 445

Övriga intäkter 635 794 56 900

Kostnader 1 474 069 524 992
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GULDSPADEN

Guldspade-
juryn vald vid 
årsmötet den 
26 april 2021.

Héctor Barajas
Barometern, Kalmar

Kicki Hultin
JMG, Göteborg

Samt  
Ulf Johansson  
Frilans, Göteborg 

Peter Jonriksson
Mittuniversitetet, 
Sundsvall 

Lena Kvist
Borås Tidning, Borås

Marcus Melinder 
Sveriges Television, 
Luleå 

Ulla Sätereie
JMG, Göteborg 

Johan Åsard
TV4, Stockholm 

Berit Önell
Frilans, Hässleholm

EKONOMI GULDSPADEN 2021 2020

Intäkt avgift inlämning 
 guldspadebidrag

76 335 77 470

Kostnad guldspadestatyetter och 
gyllene dynamon

52 000 83 000

Guldspadejuryn arbetar hårt för att 
 bedömningen av alla inskickade bidrag 
ska bli så rättssäker som möjligt.

I mindre grupper, som tar sig an ett par kategorier 
vardera, görs en första genomgång och de bästa 
bidragen i respektive kategori väljs ut. Dessa utval-
da bidrag tittar hela juryn på. Bidrag som lagts åt 
sidan kan tas upp igen för ny diskussion. Det mesta 
av jobbet sköter jurymedlemmarna hemifrån, men 
vanligtvis träffas juryn också fysiskt ett par gånger 
om året. Dock innebar Covid 19-pandemin 2021 
att alla de möten juryn hållit för att utse 2020 års 
guldspadar varit digitala. Dessa möten har varit 
livliga men konstruktiva och präglats av djupare 
diskussioner om bidragens kvalitet. De jurymed-
lemmar som anmält jäv i en kategori deltar inte i 
besluten och inte heller i diskussionerna. 

Vid sitt möte i april 2021 beslutade juryn att 
nominera 28 bidrag till Guldspaden, och vilka som 
skulle belönas med 2020 års Guldspadar vid Gräv-
seminariet i Borås i september 2021.

Juryn bedömer bidragen efter fem kriterier:

• Grävinsats och metodik
• Avslöjande
• Presentation
• Genomslag
• Ansvarsutkrävande

I de inlämnade bidragen 2020 var 47 procent av de 
angivna upphovspersonerna kvinnor, 53 procent 
män.
26 av de nominerade till 2020 års Guldspade var 
kvinnor, 32 var män (obs! absoluta tal)
Av dem som belönades med 2020 års guldspade var 
12 kvinnor och 7 män (obs! absoluta tal)
I de inlämnade bidragen 2021 är procent av de 
angivna upphovspersonerna kvinnor, 53 procent 
män.

FO
TO
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STUDENTSPADEN: Sexfeud av Josefine Lund-
gren, Lisa Svensson, 
 Saga Malm (www.dcase.se)
Motivering: ”För att på ett wallrafflande sätt bok-
stavligen ha avslöjat en mörk värld med övergrepp 
mot barn, dold bakom en till synes oskyldig ordlek.”

ETERMEDIA RIKS DOKUMENTÄR: Dokument 
inifrån – Vaccinkrigarna av Anna Nordbeck, 
Emelie Simmons, Emil Engerdahl, Jakob Lars-
son, Johanna Torshall Svensson, Malin Olofs-
son, Sven Lindahl (Dokument inifrån, SVT)
Motivering: ”För att med mod, lyhördhet och 
precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses 
hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas 
falska berättelser.”

ETERMEDIA RIKS NYHETER: Fallet Sofie av 
Marja Grill (Rapport och Aktuellt, SVT Nyheter)
Motivering: ”För att med tålamod och list ha avslö-
jat hur det system som ska skydda barnen i själva 
verket kan göra dem helt rättslösa.”

MAGASIN: Jakten på en adress av Anna 
Rytterbrant, AnnaKarin Löwendahl (www.
hemhyra.se samt www.hemhyra.se/hem-hy-
ra-pa-arabiska)
Motivering: ”För att med kreativa metoder och 
goda språkkunskaper ha belyst ett omfattande sys-
temfel som bidrar till att utsatta människor hamnar 
i ett parallellt skuggsamhälle.”

ETERMEDIA LOKAL: Skärgårdsbåten som bröt 
mot både vågorna och lagen av Anders Lund-
qvist (P4 Blekinge, Sveriges Radio) 

Motivering: ”För att i en minutiös granskning tagit 
oss ut i Europa i jakten på de avgörande detaljer 
som avslöjar hur ett kommunalt bolags företrädare 
ljugit och förfalskat dokument för att kunna kringgå 
lagen och unna sig själva lyxiga resor.”

MINDRE DAGSTIDNING
Bisysslorna i Borås stad av Anne Bengtsson, 
Jonas Ekelund (Borås Tidning/bt.se)
Motivering: ”För att genom envist arbete ha avslöjat 
hur kommunala chefer haft bisysslor som mer 
tjänat dem själva än invånarna.”

STORSTADSTIDNING: Systrar av Meli Pet-
tersson Ellafi (fotograf), Michael Verdicchio 
(reporter)
(Acast, Där poddar finns (Spotify, Itunes etc) 
och på GP.se. Även kortad textvariant i pap-
persutgåvan)
Motivering: “För att med offrens röster ha blottlagt 
mekanismer som driver barn och unga in i prostitu-
tion.”

BOK: Gangsterparadiset av Lasse Wierup (Bok-
förlaget Forum)
Motivering: ”För att med kritisk analys av lagstift-
ning, myndighetsarbete och kriminella metoder 
ökat förståelsen av vad som gjort redan utsatta 
områden till gangsterparadis.”

Juryns särskilda pris 2020 delades ut till nyhets-
byrån Siren ”för dess mångåriga arbete med att 
tillgängliggöra offentliga uppgifter för journalister i 
hela landet”.

GULDSPADEVINNARNA 2020
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Under 2021 har Scoop utkommit med 
sina vanliga fyra nummer.

Sajten www.scoopmagasin.se har varit i funktion 
sedan mars och uppdateras regelbundet. Ett elek-
troniskt nyhetsbrev är beslutat och kommer att 
börja skickas ut under våren. 

Kulturrådet delade 2021 ut 275 000 kronor i tid-
skriftsstöd till Scoop. Innevarande budgetår, 2022,
är tidningen också beviljad 275 000 kronor.

Upplagan har legat på mellan 1 300 och 1 400 ex-
emplar. Antalet prenumeranter har legat på cirka 
1 000, detta som en följd av pandemin som med-
fört lägre medlemssiffror på grund av restriktioner 
för grävseminariet.

Scoop ges liksom tidigare ut som taltidning, för 
vilket är beviljat stöd från Myndigheten för till-
gängliga medier som ska täcka utgifterna.

Artiklarna är sökbara i Retriever.

SCOOP

EKONOMI SCOOP 2021 2020

Kulturstöd med mera 282 125 228 500

Intäkter prenumerationer 
och försäljning

43 126 29 834

Redaktionella arvodes-
kostnader samt lön *

664 956 494 900

Kostnader tryck, distribution 112 048 127 649

Övriga kostnader ** 115 440 149 194

Daniel Wiklander, redaktör Scoop.
Foto: David Lagerlöf

*Lön och arvorde redaktör, skribenter och taltidnings-
produktion

** Bland annat utvecklingskostnader webb, lokalhyra, 
telefon och resor. 



13FÖRENINGEN GRÄVANDE JOURNALISTER 802014-3833

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsutskottet har under året 
 bestått av Anna Tiberg, Åsa Larsson, 
Julija Sidner och David Lindahl.

FGJ har under året hållit en kurs och två Gräv-
häng, den sorts grävträffar som föreningen 
började hålla före pandemin och som fått flytta ut 
på nätet.

I april höll FGJ en uppskattad kurs om hur man 
granskar företag. Kursen hölls i två delar 13 och 
20 april med kursledarna Linda Kakuli från Upp-
drag Granskning samt Pia Bergman och Tobias 
Wijk från Skatteverket. Linda delade med sig av 
sin gedigna erfarenhet av flera stora företags-
granskningar och Pia och Tobias bidrog med kun-
skap om hur man avslöjar ekonomisk brottslighet. 
Kursen hade 26 deltagare.

Ytterligare en kurs skulle ha hållits 14 dec med 
journalisterna Karolin Schwarz och Jonathan 
Lundberg som kursledare, men fick skjutas upp 
till 25 januari, då den hölls digitalt och hade 30 
deltagare. Kursen “Efter Facebook – digital resear-
ch i en ny tid” hade målet att utbilda och orientera 
journalister i nya sociala medier-plattformar och 
hur man gör research där.

18 februari hölls ett digitalt Grävhäng på temat att 
granska personer som uppfattar oss som vänner. 
Journalisterna Malin Olofsson och Anna Nord-
beck tog sig in i antivaccin-rörelsen som orolig 
mamma och dokumentärfilmande vaccinmot-
ståndare. Bo Lindquist kom nära Paolo Macchia-
rini och kunde avslöja experimenten som slutade 
med kirurgens fall.

11 maj diskuterades frågan om hur svåra journa-
lister själva är när de är satta under lupp. På Gräv-
hänget fick deltagarna chansen att ställa frågor till 
journalister som upplevt hur det är att granska 
den granskande journalistiken i Sverige: Therese 
Rosenvinge, Medierna i P1, Linnea Kihlström, 
Dagens media, och Lars Truedson, föreståndare 
för Institutet för mediestudier.

EKONOMI UTBILDNING 2021 2020

Deltagaravgifter 70 820 32 500

Arvoden föreläsare 0 12 000

Övriga kostnader 0 7 926

Anna Tiberg.
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WEBBUTSKOTTET

Webbutskottet har under året bestått av 
Åsa Larsson, Jessica Ziegerer, Jani Sallinen 
och Aris Velizelos.

Webbutveckling
Webbutskottet har under verksamhetsåret färdig-
utvecklat en ny sajt för medlemstidningen Scoop 
som också lanserats. Det är en del i processen där 
Scoop helt ska digitaliseras. I den planeringen 
ingår ett nyhetsbrev som kommer att lanseras 
under 2022.
Webbutvecklingsprojektet är omfattande och in-
kluderar även en ny sajt för FGJ och för Grävsemi-
nariet. Den senare lanserades tidigt 2022, medan 
FGJ-sajten står klar att lanseras under våren 2022.
Styrelsen har också arbetat vidare med projektet 
Gräv-wiki. Denna finns med i budgetplanering, 
men styrelsen har väntat med att inleda arbetet 
enligt prioritetsordning för hela webbutvecklings-
projektet.

För att få en långsiktighet för FGJ:s sajter så har 
styrelsen beslutat om att anlita fotografer som 
ordnat med nya bilder på Guldspadar och genre-
bilder som FGJ äger rättigheter till och som kan 
användas fritt av föreningen. Planer har under 
verksamhetsåret lagts upp för att på sikt bygga upp 
en bildbank som ska kunna användas långsiktigt 
på FGJ:s sajter.

Sociala medier
Föreningen har fortfarande engagemang på sociala 
medier där information löpande läggs ut om före-
läsningar och händelser.
FGJ:s Facebooksida har i skrivande stund (mars 
2022) 3 347 följare, en ökning med 65 följare från 
föregående period 2021. På Twitter är antalet 
följare 1 773, mot 1 609 föregående period. Det är 
som tidigare år fortfarande FGJ:s stora event som 
drar trafik.

OPINIONSUTSKOTTET
Opinionsutskottet har under året bestått 
av Fouad Youcefi, David Lindahl, Anneli 
Megner Arn och Jani Pirttisalo Salinen. 

Under våren 2021 har opinionsutskottet, å fören-
ingens vägnar, lämnat ett remissvar till infrastruk-
turdepartementet angående motionen Avgifter för 
information i elektronisk form (SOU 2020:82). 
I remissvaret argumenterade föreningen för att 
digitala handlingar i första hand ska lämnas ut 
avgiftsfritt. 

Under året skrevs också ett gemensamt debatt-

inlägg tillsammans med Journalistförbundet och 
Utgivarna med anledning av att Riksarkivet öpp-
nat för myndigheter att slänga e-postloggar när de 
själva vill. Där argumenterade föreningen för att 
e-postloggar måste bevaras i minst två år, gärna
längre. Debattinlägget publicerades i Svenska
Dagbladet den 18:e maj.

Opinionsutskottet har också bekymrats av den 
försämrade transparensen som följt av pandemin. 
Under 2022 hoppas opinionsutskottet skriva minst 
en debattartikel på ämnet, och föreningen över-
väger även andra aktiviteter för att göra myndig-
heter bättre på att följa offentlighetsprincipen.
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MEDLEMSUTSKOTTET 

Medlemsutskottet består av Anna Tiberg, 
Fouad Youcefi, Julija Sidner och Aris Veli-
zelos. 

Föreningen hade 1110 medlemmar år 2021. Av 
dessa var 20 studerandemedlemmar. 
Under 2020 hade föreningen 1 007 medlemmar, 
varav 12 studerande. 

Medlemsavgifter bokförda 2021: 397 470 kr. 
Medlemsavgifter bokförda 2020: 481 341 kr.

Från och med 2020 har Föreningshuset inte 
bara har hand om medlemsregistret utan även 
bokföringen. Det gör att vi kan få en exakt 
fördelning av intäkterna mellan de olika åren. 
Tidigare bröts räkenskaperna för medlemsav-
gifter i november, när vi skickade ut avier för 
kommande år. Däremot har arbetet med att hål-
la medlemsregistret uppdaterat och rensa bort 
medlemmar som inte längre betalar släpat efter. 
Det förklarar varför medlemsantalet är högre 
än vad medlemsintäkterna visar. Vi planerar att 
rätta till detta är under 2022. 

Medlemsutskottet har under året i huvudsak 
arbetat med strategier för värvning av stöd-
medlemmar. Med framgång. Till de sju tidigare 
stödmedlemmarna Aftonbladet, Barometern, 
Borås Tidning, Dagens Industri, Dagens Arbete, 
Hem & Hyra och Smålandsposten kan vi nu 
lägga ytterligare sju: Byggnadsarbetaren, Nor-
stedts förlag, Svenska Dagbladet, NSD, Norran, 
Piteå-Tidningen och Norrbottens-Kuriren. 
Stödmedlemskapet är resultatet av kursomlägg-
ningen där föreningen vill sträcka ut en hand 

till branschen för stöd, snarare än att jobba med 
försäljning och jaga sponsorer. Stödmedlem-
marna stöttar föreningen med en summa varje 
år.

Ett rundabordssamtal med stödmedlemmarna 
genomfördes i december. Samtalen är tänkta 
som en väg för utbyte, där FGJ vill fånga upp 
branschens behov för att utveckla den grävande 
journalistiken på redaktionerna. En idé som kom 
ut ur 2021 års rundabordssamtal handlar om att 
FGJ skulle kunna verka för att stärka myndig-
heters kunskaper i offentlighetsprincipen, med 
hjälp av utbildning. Utbildningsutskottet har bör-
jat sondera möjligheterna för en sådan utbildning, 
som dock inte får ske på bekostnad av utbild-
ningsverksamheten riktad mot journalister.

Medlemsutskottet har också samverkat med 
utbildningsutskottet för att värva föreningsmed-
lemmar via nätverksträffarna Grävhäng. 

Utvecklingsarbete 
Ett mål som sattes i oktober innebar ett försök 
att värva ett antal journalistutbildningar som 
stödmedlemmar. Föreningen för i dag en dialog 
med flera journalistutbildningar om att teckna 
stödmedlemskap, och avser att fortsätta med 
försöken. Att få med utbildningarna på tåget ser 
vi som en viktig insats för den grävande journalisti-
ken, eftersom det är på utbildningarna framtidens 
grävare finns. 
Föreningen kommer också att fortsätta jobba 
med att värva fler föreningsmedlemmar ur 
 journalistkåren, via Grävhäng och kurser.
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FGJ:S KANSLI

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Föreningen har under året haft två del-
tidsanställda: koordinator Zara Nasenius 
och Scoops redaktör Daniel Wiklander. 

Båda har arbetsplatser på kansliet som finns på 
Internationella byrån i Gamla stan i Stockholm. På 
grund av pandemin har båda, liksom förra året, haft 
möjlighet att sköta arbetet mycket hemifrån. 

Kansliet har under året ägnat mycket tid till den 
föreningens nya sajter fgj.se och grävseminariet.se. 
Det har varit ett intensivt arbete med att få design 
och nya bilder på plats, att få ett mer funktionell och 
mindre kostsam inlämning till guldspaden samt att 
bevara tidigare arbetsbeskrivningar till jobb som 
nominerats till guldspaden.

Grävseminariets sajt kom upp i februari, 2022 i 
samband med att bokningen till Gräv 22 i Luleå 
öppnade. Fgj.se planeras att sjösättas i samband med 
första inlämningen av bidrag 2022.

Scoopredaktören har arbetat intensivt med hemsidan 
scoop.se som lanserades i början av 2021.  
Kansliet har även arbetat med förberedelser för ett 
nyhetsbrev till medlemmarna som ska innehålla 
både nyheter från Scoop och föreningsnytt.

Styrelsens kansliutskott har under året bestått av Lena 
Pettersson, Anneli Megner Arn och Jessica Ziegerer. 

FGJ:s medlemsregister sköts av Föreningshuset.

Internationella utskottet har under året 
bestått av: Fouad Youcefi, Anneli Megner 
Arn och Jani Pirttisalo Sallinen.

Pandemin begränsade kraftigt våra möjligheter att 
bedriva det internationella arbetet vi planerat för 
året. Bland annat skulle ett tiotal journalister från 
Mellanöstern besöka Grävseminariet inom ramen 
för projektet Swedish Investigative Journalism 
Initiative, SIJI, som FGJ fått stöd för via Svenska 
Institutet. Deltagandet fick på grund av rådande 
restriktioner istället bli digitalt. FGJ skulle i samma 
projekt också skapa en workshop för 

Mellanösternjournalister i samband med 
arabvärldens konferens för undersökande 
journalistik, ARIJ, som av samma skäl ställas in helt. 

FGJ kommer att slutredovisa SIJI-projektet till 
Svenska under april 2022, och styrelsen ser positivt 
på fler liknande projekt i framtiden.

Under 2022 hoppas styrelsen återuppta mer av det 
internationella samarbetet, och därtill delta på minst 
en internationell journalistkonferens. 

EKONOMI FÖRVALTNING 2021 2020

Medlemsintäkter 397 470 481 342

Stödmedlemsintäkter 130 000 130 000

Övriga intäkter 0 77 470

Externa rörelsekostnader 391 784 334 673

Personalkostnader 374 147 301 418

Zara Nasenius.

*Hyra, mobil, kostnader för nya hemsidan, föreningshuset, 
resor styrelsen , text och bild till hemsida
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Allmänt om verksamheten 

Styrelsen för Stiftelsen Grävfonden har hållit 10 
styrelsemöten under 2021.

Stiftelsen Grävfonden ”har till ändamål att främja 
en djupgående och kritiskt granskande journalis-
tik,  att verka för en bättre utbildning inom den un-
dersökande journalistiken, och i övrigt verka för 
att höja den granskande journalistikens status och 
sprida insikt om dess betydelse för demokratin.”
Stiftelsens styrelse har under året lagt ner ett stort 
arbete för att nå målet att göra Grävfondens ända-
mål välkänt och att öka det kapital vars avkastning 
på sikt ska vara grunden för utbildningsstipendier.

I en tid med krig i Europa och hotande säker-
hetskris behövs välutbildade journalister som kan 
använda digitala researchmetoder för att verifiera 
ursprung och äkthet i text och bild. Dagligen 
möts vi av påverkanskampanjer och desinforma-
tionsförsök ämnade att skapa motsättningar och 
destabilisera. 
Mot denna bakgrund har Grävfonden en viktig 
uppgift att bidra med finansiering av kompetens-
utveckling och till att nya digitala verktyg och 
metoder utvecklas. Det gäller också källkritik och 
god etik i det journalistiska uppdraget att avslöja 
korruption och maktmissbruk i politiska och 
ekonomiska maktcentra.

Under året har donationskapitalet ökat om än inte 
i den takt vi önskat, vilket till stor del beror på 
svårigheten att ordna fysiska möten och semina-
rier för kunskapsbildning för tänkbara donatorer 
och andra intresserade. Därför har ett betydande 
arbete lagts ner på viktig opinionsbildning med 
tanke på att oberoende granskande journalistik 
en förutsättning för en levande och välfungerande 
demokrati.

Styrelsen tog under 2020 initiativet till samarbe-
te med Institutionen för mediestudier, IMS vid 
Stockholms universitet och Journalistförbundet 
för att genomföra en enkät om tillståndet och för-
utsättningarna för den undersökande journalisti-
ken på svenska redaktioner. I undersökningen har 
774 journalister delgett sina erfarenheter. Det är 
första gången en sådan undersökning genomförs. 
Resultaten poängterar med önskvärd tydlighet 

behovet av fortbildning och kompetensutveck-
ling. Det åskådliggör betydelsen av Grävfonden 
både som möjliggörare av fortbildning och som 
opinionsbildare. 

Följande är en del av resultatet av undersökningen: 

• Ytterst få journalister får avgörande fortbildning
i de grävmetoder som digitaliseringen kräver.
• Mer än hälften av de svarande uppger att de inte
fick någon journalistisk fortbildning alls under
undersökningsåret 2019.
• Endast var tionde journalist anser att produk-
tionskraven är förenliga med att kunna genomföra
grävprojekt.
• Många journalister, framför allt frilansare tvingas
arbeta utan ersättning när de gör tidskrävande 
research för grävjobb.
• Två tredjedelar av journalisterna anser att såväl
den lagstadgade offentlighetsprincipen som sekre-
tessbestämmelser tillämpas felaktigt av tjänstemän
i offentlig förvaltning, vilket förhindrar att för
allmänheten relevanta uppgifter lämnas ut och blir
offentliga.

Resultatet av vår undersökning har publicerats 
dels i form av en debattartikel i Dagens Nyheter, 
dels presenterats vid Föreningen Grävande Jour-
nalisters årliga arrangemang GRÄV och därefter 
vid ett seminarium på Institutionen för mediestu-
dier vid Stockholms universitet.

Stipendier

Under året har delats ut stipendier till 5 personer 
för totalt 32 200 kronor.
Grävfondens styrelse beslöt tidigt under året att 
även under 2021 med anledning av pandemin att 
utlysa flera mindre stipendier för online- utbild-
ning i digitala verktyg och metoder. De valda är 
bland andra Bellingcat med deras kurser Belling-
cat Training Workshop Online samt IRE, Investi-
gative Reporters & Editors. 

Under 2021 kunde också den riktade donationen 
på totalt 16 000 kronor från Axel Gordh Humle-
sjö och Centre for Media Studies vid Stockholm 
School of Economics in Riga tas i anspråk. Detta 
gav möjlighet för två stipendiater att delta i kursen 
Summer School on Investigative Reporting i Riga.

GRÄVFONDENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Samtliga av Grävfondens stipendiater har krav på 
att lämna en stipendiatrapport.

Ur en av stipendiatrapporterna: 

”Framförallt fick jag genom denna kurs koll 
på systematiken som ligger bakom många 
ekobrott och fler verktyg att använda när 
känsla eller påståenden om lokala fuskare 
 dyker upp. En ordentlig metodik krävs om man 
inte enbart vill gå på myndigheternas färdiga 
utredningar och beslut. Även om så är fallet 
krävs ju då att kunskaperna finns på plats för 
att eventuellt undersöka andra kopplingar och 
relationer till de lokala företagen och myndig-
heterna. Det är många gånger inte ett lättill-
gängligt område att dyka ner i, och just därför 
är jag tacksam att jag fick den här chansen. 
Det gav inspiration, mycket ny kunskap och 
idéer. Tack Grävfonden!”
Josephine Bergenmar, researcher  
för P4 Mitt, Sveriges Radio

Under året inleddes arbetet med en stipendieutlys-
ning för år 2022 i form av ett större praktikstipen-
dium med placering vid brittiska the Guardian, 
välrenommerat för sin datajournalistik.

Donationer

Stiftelsen har under året fått 351 900 kronor i 
donationer. Vårt donationsarbete har burit frukt 
genom att bland andra Sven Hagströmer, grundare 
av Avanza och Creades fortsatt stödja Grävfonden, 
i år med 330 000 kronor. Utöver detta har andra 
donatorer skänkt bidrag från 200 kr till 10 000 
kronor.

Väsentliga ekonomiska händelser 
under räkenskapsåret

År 2021 har stiftelsen använt 75 565 kronor till 
databearbetning av undersökningen av tillståndet 
för den grävande journalistiken i Sverige.

Under 2021 tog styrelsen vidare beslut om att 
placera 300 000 kr, en mindre del av stiftelsens 
kapital, i Stiftelsefond på Handelsbanken.

Styrelsen för Grävfonden har under året bestått 
av: Kerstin Brunnberg, ordförande, Erik Palm, 
Ingrid Carlberg , Cecilia Zadig och Göran Ellung. 
Suppleanter: Anna Lindmarker, Kalle Jungkvist, 
Emanuel Sidea, Fouad Youcefi, Carl Thulin.





BILAGA 5 - VERKSAMHETSPLAN 

Förslag till verksamhetsplan 2022 

FGJ:s grundläggande verksamhet 

- Erbjuda utbildningstillfällen, kurser eller föreläsningar, samt Grävhäng, på flera olika platser i
landet och digitalt.

- Anordna det årliga Grävseminariet, där guldspadarna delas ut.

Ekonomi 

- Sprida konceptet stödmedlemskap till fler mediebolag och förlag och öka intäkterna.
- Se över hur kansliet och Scoop kan utvecklas, så att medlemsnyttan ökar.
- Arbeta för att minimera effekterna på FGJ:s verksamhet från coronapandemin.

Verksamhetsutveckling 

- Arbeta för att lansera en Gräv-wiki för medlemmarna.
- Stärka föreningens opinionsbildande arbete och vara aktiv i debatter som rör FGJ:s frågor.

Internationella kontakter 

- Delta i det nordiska och globala samarbetet kring grävande journalistik.
- Stärka FGJ:s internationella kontakter och nätverk som kan vara till gagn för medlemmarna.

Medlemsarbete 

- Fortsätta arbetet med att försöka öka antalet medlemmar.
- Genomföra riktat arbete gentemot journalistutbildningar i syfte att sprida information om

grävande journalistik och föreningen, samt öka antalet studentmedlemmar.
- En gång i månaden mejla ut nyhetsbrev till medlemmarna.

Övrigt 





Bilaga 6A – Yrkande på motion 

Yrkande FGJ-styrelsen: 
MOTION – JURYNS SÄRSKILDA PRIS 

FGJ:s styrelse delar Hultins/juryns uppfattning att Juryns särskilda pris inte behöver vara 
en Guldspade. 

Frågan har diskuterats i styrelsen och Kicki Hultin har föredragit förslaget för styrelsen. 
Guldspaden är ett unikt pris med tydligt definierade kriterier som används för att prisa 
journalister som utfört ett självständigt grävarbete. Juryns särskilda pris har mer fria och 
breda kriterier och är till för att uppmärksamma särskilda insatser inom grävande 
journalistik. 

Den exakta utformningen av diplom eller statyetter bör dock generellt vara föremål för 
beslut av. Detta då , FGJ:s styrelse behöver dock få manöverutrymme att själv besluta om 
utformningen av diplom eller annat pris, efter samråd med guldspadejuryn. 

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen i den del som avser att Juryns 
särskilda pris inte ska utgöras av en Guldspade. 

För det fall motionen bifalls yrkar styrelsen på att årsmötet ger FGJ:s styrelse i uppdrag 
att utforma priset, efter samråd med Guldspadejuryn. 

Fouad Youcefi 

Åsa Larsson 

Lena Pettersson 

Jessica Ziegerer 

Anna Tiberg 

Anneli Megner Arn 

Jani Pirttisalo Sallinen 

Aris Velizelos 

David Lindahl 





Bilaga 6B – Yrkande på motion 

Yrkande FGJ-styrelsen 
MOTION – INLÄMNINGSTIDER GULDSPADEN 

FGJ:s styrelse delar Kicki Hultins uppfattning om att förlängda inlämningstider kan 
underlätta såväl för juryarbetet som för en del journalister som vill lämna in bidrag. Efter 
återkoppling från guldspadejuryn diskuteras frågan för närvarande i styrelsen, och 
ambitionen är att förlänga inlämningstiderna. 

Styrelsen behöver samtidigt ha möjlighet att reservera sig för eventuella oförutsedda 
händelser som kan påverka exempelvis datumet för Gräv eller kansliets arbetsbelastning. 
Därför anser styrelsen att det inte vore lämpligt att binda sig vid formuleringar om att 
inlämningen ska vara öppen större delen av året. 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. 

Fouad Youcefi 

Åsa Larsson 

Lena Pettersson 

Jessica Ziegerer 

Anna Tiberg 

Anneli Megner Arn 

Jani Pirttisalo Sallinen 

Aris Velizelos 

David Lindahl 



BILAGA 7 - Budget 

Förslag till Budget 2022 

Föreningen Grävande Journalister Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2022 

Medlemsavgifter (inkl. stödmedlemskap)    611 342    630 000     750 000 

Gräv intäkter 1 392 445    796 919 1 520 780 

Deltagaravgifter utbildning   32 500   70 862   80 000 

Bidrag SI/Kulturrådet, övriga intäkter Scoop    651 100    322 052    345 000 

Övriga intäkter     117 285    308 402    165 000 

Summa intäkter 2 804 672 2 128 235 2 860 780 

Kostnad förvaltning och övriga kostnader     815 822  1 206 764    757 595 

Kostnader Gräv  524 992     974 069 1 520 780 

Kostnader Scoop    771 742     516 040    559 692 

Kostnader utbildning      19 926     0  40 000 

Kostnader Grävfonden  5 768    3 750  20 000 

Summa kostnader 2 138 250 2 700 623 2 898 067 

Årets resultat    666 421 -572 387 - 37 287

Kommentar: Årets budget är i princip en noll-budget. Förra året använde vi oss av en del av vårt 
överskott till föreningens webbsatsning. I år fortsätter vi webbsatsningen men räknar med att våra 
intäkter täcker satsningen.  

Inför 2022 har det tillkommit flera mediabolag som valt att stötta oss som stödmedlemmar. Vi räknar 
också med att kunna behålla våra medlemmar och även att öka medlemsantalet under 2022.   
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Förslag till medlemsavgifter 2023: 

Förslag 

Styrelsen föreslår att årsmötet: 

1) fastställer medlemsavgifterna i FGJ enligt följande för år 2023
a) Medlem 1 år: 520 kr
b) Medlem utland 1 år: 570 kr
c) Studerande: 220 kr
d) Medlem 2 år: 900 kr
e) Medlem 3 år: 1250 kr

Sammanfattning 
Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter för 2023. 

Avgiftstyp Föreslagen avgift 2023 Avgift 2022 Förändring 
Medlem 1 år 550 kr/år 520 kr/år + 30 kr (+5,7%)
Medlem utland 1 år 600 kr/år 570 kr/år + 30 kr (+5,0%)
Studerande 1 år 240 kr/år 220 kr/år + 20 kr (+9,0%)
Medlem 2 år 960 kr 900 kr + 60 kr (+6,7%)
Medlem 3 år 1 350 kr 1 250 kr + 100 kr (+8,0%)

Överväganden 
Styrelsen föreslår en ökning av medlemsavgifterna för 2023. Styrelsen har tidigare aviserat att en 
höjning av avgifterna hade behövts redan under 2021, men styrelsen valde att avvakta höjningen 
maa coronapandemin.  

I samband med att avgiften höjdes 2019 aviserades att ytterligare höjningar kan komma att behövas 
framöver efter att under lång tid stått stilla. Bortsett från 2019 så har inte medlemsavgifterna höjts 
på ett större antal år. Samtidigt har såväl föreningens kostnader, som människors inkomster i Sverige 
ökat under samma period. Detta förhållande innebär att de intäkter som FGJ får i form av 
medlemsavgifter räcker till allt mindre del av verksamheten.  

Höjningen bedöms av styrelsen inte vara alltför hög samtidigt som den genererar intäkter om cirka 
25.000 kronor, som bland annat går till att arrangera aktiviteter för FGJ:s medlemmar.  
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Arvoden för förtroendevalda 2022 

Förslag 
Styrelsen föreslår att årsmötet: 

- Bifaller styrelsens förslag om arvoden för förtroendevalda 2022

Sammanfattning 
FGJ:s styrelse föreslår följande arvoden för verksamhetsåret 2022 

Part Förslag till arvode 2022 Arvode 2022 Förändring 
FGJ ordf 12 dagar á 1 700 kr 12 dagar á 1 700 kr + 0 kr (+0,0%) 
FGJ kassör 12 dagar á 1 700 kr 12 dagar á 1 700 kr + 0 kr (+0,0%) 
FGJ övr. förtroendevalda - - Ingen förändring 
Grävfondens styrelse - - Ingen förändring 

*alla siffror i tabellen är exklusive sociala kostnader.

Bakgrund 
Sedan 2020 har FGJ:s årsmöte enligt stadgarna att besluta om arvoden för styrelseledamöter. Sedan 
ett större antal år erhåller föreningens ordförande och kassör en mindre ersättning för det arbete de 
lägger ner för föreningen. Inga andra arvoden för förtroendevalda utgår idag. 

Under 2017 bildades också stiftelsen Grävfonden. Av deras stadgar framgår att det är FGJ:s 
medlemmar som har att besluta om arvoden för förtroendevalda i Grävfonden. 

Överväganden 
FGJ har sedan starten varit en ideell förening, och den största delen av arbetet med föreningen har, 
vid sidan av kansliet, skett med hjälp av ideella krafter. Några undantag finns. Grävgeneraler som 
behövt ta ledigt från sitt arbete för föreningens skull är ett sådant exempel. En mindre ersättning för 
ordförande och kassör för det merarbete deras respektive roller innebär är ett annat. 

Samtidigt har mediebranschen genomgått stora förändringar de senaste åren, och det är idag inte 
självklart att arbetsgivarna till våra förtroendevalda låter deras anställda arbeta med FGJ-frågor på 
arbetstid. 

FGJ som förening har också växt på många sätt. Fler medlemmar, en bredare verksamhet, och större 
ekonomi innebär att kraven på förtroendevalda i föreningen ökar. 
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Om verksamheten ska fortsätta växa framöver behöver FGJ fundera över om antingen kansliet ska 
växa, eller om styrelsen ska erhålla ersättning för arbetet man lägger ner i föreningen.  

Trots detta anser styrelsen att föreningen i nuläget fortsatt ska vara i huvudsak ideell. Denna 
bedömning görs framförallt med tanke på föreningens blygsamma omsättning och den begränsning 
som uppdraget då har. 

Arvode till förtroendevalda 
Idag har förtroendevalda inget arvode. Ersättning för resor, utlägg, kurser och förlorad arbetsinkomst 
m.m. kan dock förekomma. Styrelsen ser inga skäl att förändra arvodet.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att inget arvode utgår för förtroendevalda i FGJ 2022. 

Arvode till ordförande och kassör 
Sedan 2019 erhåller FGJ:s ordförande och kassör ett årligt arvode för 12 dagar á 1 700 kronor exkl. 
sociala kostnader. Även ersättning för resor, utlägg, kurser, och förlorad arbetsinkomst m.m. kan 
förekomma. 

Styrelsen ser inga skäl att förändra arvodet för 2022 eller upplägget för detsamma. På sikt bör 
föreningen hitta sätt att låta arvodet följa kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt, exempelvis 
genom beslut om arvode i enlighet med prisbasbelopp eller liknande. 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar bestämma arvodet under 2022 till ordförande och kassör 
för FGJ till 12 dagar á 1 700 kronor var exkl. sociala kostnader. 

Arvode till förtroendevalda i Grävfonden 
Under slutet av 2017 bildades stiftelsen Grävfonden som är en egen juridisk person vid sidan av FGJ:s 
verksamhet. Det är FGJ som föreslår styrelseledamöter till Grävfonden, och i enlighet med 
Grävfondens stadgar är det också FGJ som kan bestämma huruvida Grävfondens förtroendevalda ska 
erhålla något arvode. 

Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg meddelade under 2017 att tanken med Grävfonden varit 
att dess ledamöter ska arbeta ideellt utan arvode. 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att inget arvode utgår för förtroendevalda i Grävfonden 
2022.  
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Valberedningens förslag till förtroendevalda i 
föreningen Grävande Journalister och Grävfonden 

Förslag 
Valberedningen föreslår följande förtroendevalda för 2021: 

FGJ:S STYRELSE 
Ordförande 
Ulla Sätereie JMG Göteborg NYVAL 

Kassör 
Lena Pettersson Sveriges Radio  Växjö 

Ledamöter 
Jessica Ziegerer HD-Sydsvenskan Malmö 
Anna Tiberg  Hem & Hyra  Stockholm 
Åsa Larsson  Källkritikbyrån  Stockholm 
Jani Pirttisalo Sallinen Svenska Dagbladet Stockholm 
Anneli Megner Arn TV4 Stockholm 
Rolf Lunneborg Sundsvalls Tidning Sundsvall NYVAL 
Johan Lundahl  P4 Dalarna  Falun NYVAL 

Suppleant 
Rufus O Jägemar SVT Nyheter Uppsala Stockholm NYVAL 

Avgår 
Fouad Youcefi SVT Nyheter Stockholm 
Aris Velizelos SVT Nyheter Stockholm 
Julija Sidner Umeå 
David Lindahl SVT Uppdrag granskning Göteborg 

FGJ:S REVISORER 
Revisorer 
Malin Crona Sveriges Natur  Stockholm NYVAL 
Jill Eriksson frilans Stockholm 

Revisorssuppleant 
Johan Lindén  Sveriges Television Stockholm 

Avgår 
Per Agerman frilans Stockholm 
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FGJ:S GULDSPADEJURY 
Ledamot och sammankallande 
Kicki Hultin  JMG Göteborg 

Ledamöter 
Johan Åsard  TV4 Stockholm 
Berit Önell  Frilans Hässleholm 
Sandra Foresti  JMG Göteborg NYVAL 
Lena Kvist Borås tidning  Borås 
Peter Jonriksson Mittuniversitetet Sundsvall 
Marcus Melinder fd Norran Skellefteå 
Hector Barajas Barometern  Kalmar 
Ulf Johansson  frilans Göteborg 

Avgår 
Ulla Sätereie JMG Göteborg 

GRÄVFONDEN 
Grävfondens ledamöter väljs för en tvåårsperiod. Suppleanter väljs för ett år. 

Ledamöter  Mandatperiod 
Cecilia Zadig   2022-2024 
Torbjörn von Krogh 2022-2024  NYVAL 

Ledamöter ej uppe för val Mandatperiod 
Kerstin Brunnberg 2021-2023 
Ingrid Carlberg 2021-2023 
Erik Palm 2021-2023 

Suppleanter  Mandatperiod 
Anna Lindmarker (suppl. för C. Zadig) 2022-2024 
Kalle Jungkvist  (suppl. för T. von Krogh) 2022-2024 

Suppleanter  Mandatperiod 
Ulla Sätereie  (suppl. för K. Brunnberg) 2022-2023 NYVAL 
Fouad Youcefi  (suppl. för I. Carlberg) 2021-2023 
Emanuel Sidea (suppl. för E. Palm) 2021-2023 

Avgår 
Göran Ellung 
Carl Thulin 

FGJ:S VALBEREDNING 
Ledamöter 
Carolina Jemsby Frilans Stockholm 
Nils Hanson  Frilans Stockholm 
Jonas Alsgren  TV4 Stockholm 

Suppleant 
Emma Johansson HD-Sydsvenskan Helsingborg 
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