
Protokoll från styrelsemöte

med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister

Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 10, 2022

Datum: 18 oktober, 2022

Plats: Videomöte 18-20

Deltagande ledamöter: Ulla Sätereie, Åsa Larsson, Anna Tiberg, Lena Pettersson,  Jani P

Sallinen, Johan Lundahl, Rolf Lunneborg, Rufus O Jägemar, Jessica Ziegerer.

Frånvarande ledamöter: Anneli Megner Arn

Övriga deltagare: Zara Nasenius, koordinator

1. Ulla Sätereie förklarar mötet öppnat.

2. Till mötesordförande väljs Ulla Sätereie.

4. Till sekreterare väljs Jessica Ziegerer.

5. Till justerare väljs Lena Pettersson och Anna Tiberg.

6. Mötet godkänner dagordningen.

7. Beslut om stipendier till Grävseminariet. Punkten skjuts upp till nästa möte.

8. Budgetarbete. Mötet diskuterar hur budgetarbetet inför 2023 ska läggas upp samt

satsningar inför nästkommande år. Alla utskott får i uppdrag att diskutera idéer för framtida

projekt och ta med till nästa möte i Karlstad där det avsätts tid för att spåna mer. Beslut om

budget tas på januarimötet som skjuts till lördagen den 21 januari för att fler ska ha

möjlighet att medverka på plats i Stockholm.
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9. Arbetsutskottets frågor

Ulla Sätereie informerar om mötena med tänkta arrangörsstäder för Gräv24.

Kassör Lena Pettersson delger mötet att arbetsutskottet, enligt tidigare inriktningsbeslut av

styrelsen, har tagit beslut om inköp av ny dator till föreningens anställda Scoopredaktör.

10. Medlems- och sponsorsutskottets frågor

Anna Tiberg berättar att medlems- och sponsorsutskottet satt upp målet att försöka värva

varsin stödmedlem innan Karlstadmötet. Kassören flaggar för att utskottet gärna även får

kontakta stödmedlemmar som inte inkommit med betalning.

Styrelsen diskuterar hur årets rundabordsamtal ska genomföras och vem som ska bjudas in.

Utskottet påpekar att föreningen bör komma överens om lämplig dag och tid och skicka ut

kallelse snarast för att inte komma i tidsnöd i december. Ulla Sätereie och utskottet tar

ärendet vidare.

11. Webbutskottets frågor

Jani P Sallinen berättar att arbetet med Gräv-wikin är på gång och den 19 oktober ska

webbfirman visa en testversion. Därefter väntar arbetet med testpanelen. Han flaggar även

för att det kommer att krävas mer utvecklingspengar för wikin kommande år.

12. Kansliutskottets frågor

Inget att rapportera.

13. Utbildningsutskottets frågor

Åsa Larsson redogör för utbildningsutskottets verksamhet. Kursen med Ann Törnkvist ”Bli en

bättre berättare” som hålls 13 och 20 oktober har glädjande nog blivit fulltecknad. Fler

kurser och grävhäng planeras inom kort. Rolf Lunneborg väcker diskussionen om en

grundläggande grävkurs och utbildningsutskottet tar med sig önskemålet in i planeringen.

Föreningens koordinator Zara Nasenius föreslår att föreningen ska beskriva på hemsidan vilka

typer av kurser vi kan erbjuda. Zara Nasenius och utbildningsutskottet får i uppdrag att

utarbeta hur detta kan se ut.
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14. Internationella utskottets frågor

GIJC23. Ordförande Ulla Sätereie redogör för hur arbetet med GIJC23 fortskrider. I september

var representanter för GIJN i Göteborg och träffade delar av den svenska arrangörsgruppen.

Kort därefter offentliggjordes att den globala grävkonferensen kommer till Sverige.

Avtalsförklaringen, som styrelsen tidigare tagit del av, är underskriven och nästa vecka ska ett

möte hållas med GIJN, Fojo och FGJ. arrangörerna.  Ulla Sätereie frågar vem i styrelsen som

kan och vill delta i arrangemangets arbetsgrupper.

Postkodlotteriet. Jani P Sallinen och tidigare ordföranden Fouad Youcefi har haft ett

förutsättningslöst möte med Postkodlotteriet om vilka ekonomiska bidrag som kan vara

möjliga att söka för en förening som FGJ. Styrelsen diskuterar hur vi ska gå vidare. Jani P

Sallinen och Anna Tiberg tar ärendet vidare.

Fristadsprojektet. Ulla Sätereie informerar om hur projektet rullar på. Beslut från

Migrationsverket har dragit ut något på tiden.

15. Opinionsutskottets frågor

Rolf Lunneborg berättar att utskottets undersöker vilka ämnen som kan vara aktuella för

föreningen att yttra sig i. Det finns också planer på att se vad föreningen kan göra på

Pressfrihetens dag.

16. Nästa möte

Styrelsen träffas i grävstaden Karlstad den 25 november. Mötet kommer att börja tidigast kl

10.30 så att ledamöter hinner ta sig dit. I anslutning till mötet ska styrelsen träffa

arrangörsgruppen.

Nästkommande möten är således:

25 november, Karlstad

15 december, 18-20, zoom

21 januari i Stockholm (budgetmöte). OBS. Mötet är flyttat till lördagen.
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17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

18. Ulla Sätereie förklarar mötet avslutat.

………………………………………….

Jessica Ziegerer, sekreterare

………………………………………….

Lena Pettersson, justerare
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………………………………………….

Anna Tiberg, justerare
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