
Protokoll från styrelsemöte

med Föreningen

Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister

Protokoll nr: 6, 2022 Datum: 17 maj, 2022

Plats: Digitalt möte på zoom 16:00-17:45.

Deltagande ledamöter

Ulla Säterei, Anna Tiberg, Rolf Lunneborg, Anneli Megner Arn, Jani Pirtti Sallinen, Åsa Larsson, Lena,

Jessica Ziegerer, Lena Pettersson

Frånvarande: Johan Lundahl, Rufus O Jägemar

Övriga deltagare: Zara Nasenius, Fouad Youcefi från punkt 12 c.

1 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

2..Val av mötesordförande

Ulla Säterei väljs till ordförande.

3. Val av sekreterare

Anna Tiberg väljs till sekreterare.

4. Val av två justerare

Till justerare väljs Jani Pirtti Sallinen och Anneli Megner Arn.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

6. Letter of support, konferens om Journalism after the war

Beslutas att skriva ett letter of support till konferensen om Journalism after the war.

7. Kompetensutveckling för Daniel Wiklander



Daniel Wiklander har fått ett stipendium att delta i en två dagars kurs. Beslutas att Daniel får gå

kursen på arbetstid.

8. Fördelning av ledamöter i utskotten

Beslutas att alla ska kika igenom dokumentet om styrelsens arbetsdelning och utskott inför nästa

möte. Frågan bordläggs i övrigt till nästa möte.

9. Remissvar om hat och hot

Rolf Lunneborg föredrar förslaget till remissvar från FGJ. Kort uttryckt går förslaget ut på att FGJ

ansluter sig till förslaget att en särskild straffstärkningsgrund är att föredra, framför en särskild lag.

Samtidigt efterlyser föreningen mer fakta på området.

Styrelsen beslutar att anta svaret som ska skickas in senast i morgon, den 18 maj.

10. Uppdatering om Fristadsprojekt

Ordförande Ulla Säterei informerar om hur Fristadsprojektet löper framåt. Ulla med flera jobbar på

med projektansökan.

11. Gräv 23

Styrelsen beslutar om vilken stad som ska arrangera Gräv 23.

12. Inför Gräv i Luleå:

a. Late Night: Åsa med flera ledamöter jobbar för fullt på för att ordna gäster.

b. Middag på torsdag inför Gräv: Beslutas att bjuda internationella gäster, styrelse och

arrangörsgrupp på mat och ett glas vin på torsdag kväll.

Styrelsen ger Jani och Jessica i uppdrag att författa en alkoholpolicy som styrelsen kan ta

ställning till på kommande styrelsemöte.

c. Fråga om avtackning av avgående styrelseledamöter, jury-, och grävfondledamöter

på Gräv. Dessutom fråga om hur och när nästa grävstad ska avslöjas.

Jessica och Ulla sköter kontakterna med Carrie om dessa punkter.

d. Rullgardinen: Ulla bjuder in vinnaren av rullgardinen till Luleå.

13. Nästa möte

Sker den 17 juni kl 10:30-15:00 på Hem & Hyra

14. Övriga frågor

FGJ:s koordinator Zara uppmanar styrelsen att ta bilder på Gräv22. Detta för att samla stoff

till nya sajten.



………………………………………………………………….

Anna Tiberg, sekreterare

…………………………………………………………………….

Jani Sallinen, justerare

………………………………………………………………….

Anneli Megner Arn, justerare




