
Protokoll från styrelsemöte

med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister

Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 4, 2022 Datum: 24 april, 2022

Plats: Digitalt möte på zoom 13:00-15:30.

Deltagande ledamöter: Jani Pirttisalo Sallinen, Fouad Youcefi, Aris Velizelos, Åsa Larsson

förutom halva §12, David Lindahl, Jessica Ziegerer fram till § 8, frågan om medlemsavgifter,

Anneli Megner Arn från §8, frågan om medlemsavgifter och Lena Pettersson.

Frånvarande: Julija Sidner.

Övriga deltagare:

1. Mötets öppnande

Fouad Youcefi förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Fouad Youcefi väljs till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

Anna Tiberg väljs till sekreterare.



4. Val av två justerare

David Lindahl och Jani Pirttisalo Sallinen väljs till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

6. Genomgång av tidigare protokoll.

Jessica Ziegerer går igenom tidigare protokollet.

7. Inför årsmötet: Svar på motioner

Två motioner har inkommit till årsmötet. David Lindahl föredrar svaret han fått i uppdrag att

formulera till motionen om inlämningstider till Guldspaden.

Jani Pirttisalo Sallinen föredrar svaret han formulerat till årsmötet gällande motionen om

Juryns särskilda pris.

Styrelsen antar svaren på motionerna som styrelsens förslag till årsmötet.

8. Verksamhetsberättelse och övriga dokument

Lena Pettersson informerar om verksamhetsberättelsen för 2021. Samtliga texter är färdiga.

Hon ska mejla ut verksamhetsberättelsen för styrelsen att godkänna efter mötet.

Fouad Youcefi går igenom förslaget på styrelsens verksamhetsplan för 2022. Styrelsen

beslutade att anta förslaget som styrelsens förslag till årsmötet.

Fouad Youcefi och Lena Pettersson går också igenom den redan beslutade budgeten för

2022, som kommer att föredras under kommande årsmöte.

Fouad Youcefi redogör för förslag till årsmötet om medlemsavgifter 2023.

Enligt förslaget höjs medlemsavgiften med 30 kronor för medlemskap som tecknas för 1 år,

20 kronor för studerande, 60 kronor för medlemskap under två år, och 100 kronor för att

teckna medlemskap under tre år.



Aris Velizelos föreslår att medlemsavgiften ska föreslås vara oförändrad under 2023.

Åsa Larsson yrkar bifall till Aris Velizelos förslag.

Fouad Youcefi yrkar bifall till Fouad Youcefis förslag.

Styrelsen beslutar att anta förslaget från Fouad Youcefi som styrelsens förslag till årsmötet.

Frågan om arvode till förtroendevalda 2022 föredras av Fouad Youcefi. Förslaget innebär att

arvodena ska ligga på samma nivå som 2021. Styrelsen beslutade anta förslaget som

styrelsens förslag till årsmötet.

Lena Pettersson föredrar årsredovisningen för 2021. Årets resultat enligt den slutliga

sammanställningen landar på -573 387 kronor. Styrelsen beslutade att godkänna

årsredovisningen för 2021.

Fouad Youcefi redogör för FGJ-revisorernas revisionsberättelse för 2021.

Fouad Youcefi föredrar också valberedningens förslag till nya förtroendevalda för styrelsen.

9. Inför årsmötet: Teknik och organisation

Jani Pirttisalo Sallinen redogör för hur årsmötet 2022 kommer att organiseras. Mötet sker på

zoom den 28 april klockan 18:00. Fouad och Jani presenterar mötesordningen. Styrelsen

godkänner mötesordningen som styrelsens förslag till årsmötet.

10. Justering av stipendiemottagare

Beslut fattat per capsulam tas upp för att bekräftas av mötet. Beslutet fattades per mejl den

21 april och innebär att Ann Törnkvist ersätter Katarina Bjärvall som stipendiat för Gräv22 i

Luleå. Styrelsen beslutade bekräfta beslutet taget per capsulam.

11. Gräv 2023

Fouad Youcefi redogör för läget inför Gräv 2023. Styrelsen diskuterar åter igen olika

alternativ och lokaler.



Styrelsen ger Fouad Youcefi och Lena Pettersson i uppdrag att hålla kontakten med de

aktörer som kan vara aktuella. Fouad Youcefi får i uppdrag att göra en detaljerad

överlämning till Lena Pettersson i samband med att han lämnar ordförandeposten.

Överlämningen ska redovisas av Lena Pettersson på nästa styrelsemöte.

12. Late night Show

Styrelsen har tagit på sig att arrangera Late night show under Gräv. Resonemang förs om

vilka delar som ska finnas med och hur upplägget ska se ut. Styrelsen delade upp de

tilltänkta programpunkterna mellan sig och gav respektive grupp i uppdrag att spika

upplägget och börja bjuda in gäster.

13. Grävwiki

Jani Sallinen berättar om arbetet med Grävwikin. Offerten om denna, från Sphinxly, har

antagits och Scoop-redaktör Daniel Wiklander har uttryckt vilja att vara med i

uppstartsskedet.

Kansliutskottet får i uppdrag att se över Daniel Wiklanders arbetsbeskrivning och kontakta

Daniel Wiklander.

14. Remiss om Skärpt syn på brott mot bl.a. journalister

Deadline för remissen är 18 maj. Punkten bordläggs till nästa möte.

15. Mentorskapsprogram

Punkten bordläggs till nästa möte.

16. Nästa möte

Konstituerande möte: 29 april, 14:00 (digitalt)

Styrelsemöte: 13 maj (inför Gräv)



…………………………………………………………………….

Anna Tiberg, sekreterare

…………………………………………………………………….

Jani Sallinen, justerare

…………………………………………………………………….

David Lindahl, justerare


