
Protokoll från styrelsemöte

med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister

Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 9, 2022

Datum: 21 september, 2022

Plats: TV4, Stockholm

Deltagande ledamöter: Ulla Sätereie, Åsa Larsson, Lena Pettersson (endast §7) Anna Tiberg,

Jani P Sallinen, Anneli Megner Arn. Rolf Lunneborg, Jessica Ziegerer.

Frånvarande ledamöter: Johan Lundahl, Rufus O Jägemar.

Övriga deltagare: Zara Nasenius, koordinator FGJ.

1. Ulla Sätereie förklarar mötet öppnat.

2. Ulla Sätereie väljs till mötesordförande.

3. Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.

4. Jani P Sallinen och Anneli Megner Arn väljs till justerare.

5. Mötet godkänner dagordningen och styrelsen beslutar att dagordningen framöver

läggs på drive så att varje utskott kan föra in ärenden inför mötet.

6. Arbetsutskottets frågor

a. Gräv 23 i Karlstad - beslut om deltagaravgifter och överskottsmål

Kassör Lena Pettersson föreslår att överskottsmålet för grävseminariet i Karlstad 2023

ska vara 550 000 kronor samt att deltagaravgifterna ska vara de samma som i fjol.

Styrelsen diskuterar olika alternativ och beslutar enligt förslaget.
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Följande avgifter fastställs för grävseminariet 2023 i Karlstad:

Ordinarie pris medlem: 4850 kr

Ordinarie pris student: 1850 kr

Ordinarie pris icke medlem: 10500 kr

Boka tidigt-pris medlem: 4150 kr

Boka tidigt-pris student: 1550 kr

Boka tidigt-pris icke medlem: 10500 kr

b. Gräv 24

Ulla Sätereie och Jessica Ziegerer kommer att ha möte med de städer som visat intresse för

att arrangera Gräv24.

c. Ekonomi

Föreningens kassör Lena Pettersson går igenom resultatet från grävseminariet i Luleå.

Resultatet blev 473 612 kr. Det är något lägre än överskottskravet på 550 000 kronor, men

fortfarande ett mycket bra resultat. Differensen beror på att utlägg för resor för bland andra

föreläsare betalas i första hand direkt av föreningen och syns sent i grävarrangörens bokslut

samt att intäkter för stödmedlemskap förs över till föreningen.

Styrelsen diskuterar hur kommunikationen kring utläggen ska förbättras och om det behöver

ske justeringar kring vem som tar vilka kostnader. Lena Pettersson tar diskussionen vidare till

grävarrangörsgruppen i Karlstad. Diskussionen ska beaktas i budgetarbetet för 2023.

Lena Pettersson berättar även att halvårsbokslutet för föreningen snart är klart och pekar

mot ett överskott.

7. Sponsor- och medlemsutskottets frågor

Anna Tiberg berättar att utskottet ligger i startgroparna att värva fler stödmedlemmar och

styrelsen diskuterar hur arbetet ska bedrivas. Mötet pratar också om hur föreningen kan få

fler studentmedlemmar, att eventuellt erbjuda besök från FGJ på utbildningarna och att

studenter kan gå på grävhäng. Sponsors- och medlemsutskottet tackar för input.

8. Guldspadeinlämning

Föreningens koordinator Zara Nasenius berättar hur det har gått med den allra första

guldspadeinlämningen på nya sajten. 107 bidrag har kommit in vilket är glädjande men det

har också varit en del tekniska problem. Webbfirman har kontaktats och allt ska nu vara löst.

Generellt underlättar den nya sajten arbetet med guldspadeinlämningarna.
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9. Webbutskottets frågor

Jani P Sallinen berättar att projektet med Grävwikin löper på och vecka 40 ska det hållas ett

möte.

Styrelsen beslutar att ordförande Ulla Säterie blir ansvarig utgivare för fgj.se och

gravseminariet.se och Jani P Sallinen tar reda på hur det ändras.

Styrelsen beslutar att ge webbutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag för hur

Scoopredaktör Daniel Wiklander ska arbeta med Grävwikin.

10. Kansliutskottets frågor

Kansliutskottet har inget att rapportera.

11. Utbildningsutskottets frågor

Åsa Larsson flaggar för att en ny kurs med Ann Törnkvist “Bli en bättre berättare” ska

marknadsföras och koordinatorn tar på sig att göra ett utskick och direktmarknadsföring till

personer som tidigare stått på väntelistan.

12. Internationella utskottets frågor

Ulla Sätereie informerar om att pressmeddelandet för GIJC2023 i Sverige är på gång och att

flera från arrangörsgruppen möts på Svenska mässan i Göteborg i veckan. En avsiktsförklaring

mellan GIJN, Fojo och FGJ är tecknad och har tidigare delgivits styrelsen. Avtal mellan Fojo

och FGJ är under framtagande. I arrangörsgruppen kommer Ulla Sätereie, Jessica Ziegerer,

Åsa Larsson och Jani P Sallinen att representera FGJ.

13. Opinionsutskottets frågor

a. Mediestödsutredningen

FGJ har möjlighet att vara remissinstans i mediestödsutredningen. Opinionsutskottet har

tagit fram förslag till yttrande och Rolf Lunneborg redogör för detta. Styrelsen diskuterar

innehållet och några detaljer som ska justeras innan yttrandet lämnas den 30 september.

Styrelsen diskuterar i vilka frågor FGJ ska vara en röst i debatten och bestämmer att Ulla

Sätereie ska prata med systerföreningar som Fojo om ett eventuellt arrangemang  den 3 maj,

på Pressfrihetens dag.

14. Styrelsens arbetsfördelning och utskott

Punkten bordläggs till nästa möte.
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15. Nästa möte

Nästa möte hålls den 20 oktober på zoom kl 18-20.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns.

17. Mötets avslutande

Ulla Sätereie förklarar mötet avslutat.

………………………………………….

Jessica Ziegerer, sekreterare

………………………………………….

Jani P Sallinen, justerare

…………………………………….

Anneli Megner Arn, justerare
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