
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 3, 2022 Datum: 25 mars, 2022
Plats: Hybridmöte. SVD, Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm, samt på länk, 10-15.
Deltagande ledamöter: Jani Pirttisalo Sallinen, Fouad Youcefi, Aris Velizelos, Åsa Larsson,
David Lindahl (§1-10), Jessica Ziegerer, Anneli Megner Arn (§1-7, §9-22) och Lena Pettersson
(§1-8, §11-22).
Frånvarande: Anna Tiberg, Julija Sidner.
Övriga deltagare: Zara Nasenius (§14-20)

1. Mötets öppnande
Fouad Youcefi förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare
Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.

4. Val av två justerare
Åsa Larsson och Aris Velizelos väljs till justerare.

5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

6. Genomgång av tidigare protokoll.
Jessica Ziegerer går igenom tidigare protokollet.

7. Inför årsmötet: Propositioner och motioner
Två motioner har inkommit till årsmötet. Styrelsen diskuterar förslagen och styrelsens
inställning. David Lindahl får i uppdrag att formulera ett svar till årsmötet till motionen om
inlämningstider till Guldspaden.
Jani Pirttisalo Sallinen får i uppdrag att formulera ett svar till årsmötet gällande motionen om
Juryns särskilda pris.

Fouad Youcefi uppmanade alla styrelseledamöter att fundera över om fler förslag bör läggas
till årsmötet och i så fall tas upp på nästa möte.
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8. Föreningshuset
Lena Pettersson informerar om flera allvarliga fel i bokföringen genomförda av
Föreningshuset. Ordförande Fouad Youcefi och Lena Pettersson har tagit skriftlig kontakt
med Föreningshuset. Styrelsen diskuterar åtgärder och byte av leverantör och konstaterar att
händelseförloppet ska dokumenteras.

9. Stipendier
Fouad Youcefi redogör för inkomna ansökningar och styrelsen beslutar att dela ut stipendier
till 10 studenter och 5 frilansjournalister, under förutsättning att de är medlemmar, vilket
föreningens kanslist kontrollerar.

10. Årets Rullgardin
David Lindahl anmäler jäv. Fouad Youcefi redogör för de inkomna bidragen.
Styrelsen röstar och beslutar om en vinnare. Jessica Ziegerer skriver en motivering och ett
pressmeddelande med citat från ordförande.

11. Gräv 2023
Styrelsen diskuterar olika alternativ och lokaler.

12. Grävwiki
Jani Pirttisalo Sallinen och Aris Velizelos berättar om läget gällande grävwikin.
Pengar finns i budgeten och styrelsen har sedan tidigare beslutat att anta Sphinxlys offert för
en gräwiki som ska innehålla.
- Login baserat på kontohanteringen/användare på FGJ-siten.
- Möjlighet att ändra och lägga till artiklar för de som är inloggade (medlemmar).
- En enkel historik över vem som ändrat i en artikel och när (men inte arkiv av varje enskild
version per artikel).
- En funktion för att ”anmäla” eller notifiera administrationen (er) om att en viss artikel är
missvisande eller fel.
- Navigation via hierarki och/eller taggar samt en enkel sök.
- Enkel och tydlig design som passar FGJs webb i övrigt.

Arbetet väntas ta 2-3 månader. Fouad Youcefi tillägger att sökbarheten måste vara bra.
Styrelsen ger webbutskottet i uppdrag att påbörja arbetet med en grävwiki utifrån
budgetramen 75 000 kronor och löpande rapportera till styrelsen om arbetet.

13. Nyhetsbrev, frekvens, syfte och mål
Scoopredaktör Daniel Wiklander har lämnat förslag på rutiner och innehåll i ett nyhetsbrev.
Webbutskottet föreslår:
– Att redaktören på Scoop har i uppdrag att författa ett nyhetsbrev
– Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden
– I varje nyhetsbrev finns information med från FGJ, längs ner i en fristående ruta (tydligt
markerad och avgränsad)
– Styrelsen bidrar med information som ska med i utskicket ovan, antingen info från FGJ eller
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senaste nyheterna på fgj.se. Detta utarbetas följande, på sikt kan det bli tal om att det sker
per automatik.
– Det första nyhetsbrevet skickas ut i mars, i samband med utgivning av nästa nummer av
Scoop
– Nyhetsbrevet och dess funktion utvärderas löpande av redaktör för Scoop samt av
webbutskott (FGJ:s del)
Styrelsen beslutar enligt förslaget.

14. Late night show
Late night show hålls på fredagen under grävseminariet i Luleå. Styrelsen har åtagit sig att
sätta programmet och brainstormar under mötet kring olika idéer. Styrelsens ledamöter får i
uppdrag att kolla upp olika spår.

15. Gräv 2022
Grävgeneral Carrie Söderberg har fått förhinder men sänder en redovisning över hur långt
planeringen av Gräv är framme. Antalet anmälda ser bra ut i dagsläget, liksom sponsring. 4
april hålls presskonferens från Luleå där årets nominerade avslöjas. Styrelsen diskuterar att
det är bra om föreläsare lämnar tipsheet efter föreläsningen som kan delas med medlemmar.
Arrangörsgruppen ska få i uppdrag att kommunicera detta.

16. Möjliga bidrag för kurser riktade till offentliganställda
Kansliutskottet har undersökt möjligheterna för att få bidrag att arrangera en kurs.
Styrelsen ger fler idéer för andra bidrag att söka.

17. Medarbetarsamtal
Anneli Megner Arn och Zara Nasenius redogör för framtida tankar och arbetssätt på kansliet.
Efter sommaren ska det hållas ett möte för att dra igång hösten på kansliet.
Medarbetarsamtal ska hållas med Daniel Wiklander.

18. Debattartikel
Styrelsen diskuterar den tidigare skrivna debattartikeln och kommande debattartiklar.

19. Remiss ”Skärpt syn på brott mot bland annat journalister”
FGJ är remissinstans till betänkandet från regeringskansliet gällande skärpt syn på  brott mot
bland annat journalister. Remisstiden går ut den 18 maj.
Opinionsutskottet ämnar att titta på betänkandet och ta ställning till om vi ska yttra oss samt
komma med synpunkter till nästa styrelsemöte.

20. Senaste kursen
Zara Nasenius berättar om genomförandet av den senaste kursen med Ann Törnkvist om att
bli en bättre berättare. Ordföranden påminner om att hämta in synpunkter efter kurser och
stipenderapporter, vilket kan användas i framtida arbete och stöd.
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21. Mentorskapsprogram
Punkten bordläggs till nästa möte.

22. Nästa möte
Digitalt möte den 24 april.

23. Övriga frågor
Föreningen har fått en fråga från företag som vill bli stödmedlemmar.
Enligt tidigare beslut ska stödmedlemmar ska verksamheten vara i samklang med FGJ:s
ändamålsparagraf.  Styrelsen diskuterar kriterierna för att bli företag. Ordföranden Foaud
Youcefi får i uppdrag att återkoppla till företaget.

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

…………………………………………………………………….
Åsa Larsson, justerare

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