
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 7, 2022
Datum: 17 juni, 2022
Plats: Möte, Hem & hyra, Norrlandsgatan, Stockholm, kl 10.30-15..
Deltagande ledamöter: Ulla Sätereie, Åsa Larsson, Anna Tiberg, Rufus O Jägemar (§1-13),
Rolf Lunneborg, Jessica Ziegerer, Jani P Sallinen (§1-11), Johan Lundahl (§1-13)
Frånvarande ledamöter: Anneli Megner Arn, Lena Pettersson
Övriga deltagare: Daniel Wiklander, redaktör Scoop (§1-7)

1. Mötets öppnande

Ulla Sätereie förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Ulla Sätereie.

3. Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Jessica Ziegerer.

4. Val av två justerare

Till justerare väljs Rolf Lunneborg och Åsa Larsson.

5. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner efter vissa justeringar dagordningen.
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6. Gräv-wiki

Jani P Sallinen berättar att gräv-wikin är på gång. En första version håller på att kodas av webbfirman
Sphinxly. Funktion står i fokus och att skapa något som medlemmarna har nytta av. Han informerar
om att det kan komma att kosta mer utöver offerten att bygga ut vissa sökfunktioner.

Daniel Wiklander som ska vara redaktör för gräv-wikin informerar om lansering tex via ett grävhäng
där både medlemmar och studenter lockas för att bygga upp den.

Styrelsen diskuterar formulärets utformning. Bland annat påtalas vikten av att wikin får tydliga fält att
skriva i.  Jani P Sallinen och Daniel Wiklander tar frågan vidare till webbfirman.

Mötet diskuterar även kategorier som tex brott och straff, aktieböcker, sociala medier och hur vi ska
hitta medlemmar som vill testa verktyget.  Alla styrelseledamöter uppmanas att fråga medlemmar
om de vill hjälpa till och testa.

7. Kommunikationsplan

Ulla Sätereie lyfter behovet av en plan för kommunikation, vem som kontaktar vem och ansvarar för
vad.

Daniel Wiklander nämner att föreningen även skulle behöva ta fram en riktig kommunikationsplan för
hur vi kommunicerar externt och internt.

En grupp bestående av Ulla Sätereie, Jessica Ziegerer,  Daniel Wiklander och Zara Nasenius går
igenom vilka behov som finns, och återkommer med förslag på en plan för kommunikation i höst.

8. Uppdatering Fristadsprojektet

Ulla Sätereie berättar att föreningen fått klartecken för finansieringen av fristadsprojektet. Ulf
Johansson kommer att vara projektledare och pressmeddelande och information i ett medlemsmejl
har skickats ut.

9. Gräv i Luleå

Styrelsen diskuterar de huvudsakligen positiva reaktioner som inkommit. Slutredovisningen är inte
ännu inte klar än men ekonomin ser god ut, informerar ordförande Ulla Sätereie. Arrangörsgruppen
ska ta fram en slutredovisning både ekonomiskt och i text.

Jessica Ziegerer letar fram tidigare års lathunden och lägger in i drive för att arrangörsgruppen ska
kunna uppdatera den och lämna över till Karlstad.
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10. Gräv i Karlstad

Ulla Sätereie redogör för hur arbetet dragit igång och en tidplan diskuteras.

11. Gräv långsiktig planering

Styrelsen diskuterar kommande års grävseminarium och lägger upp en plan för hur arbetet ska
bedrivas. Jani P Sallinen, Anna Tiberg, Rufus O Jägemar, Anneli Megner Arn och Åsa Larsson bildar en
grupp för att undersöka olika möjligheter.

12. Planerade kurser under kommande år

Åsa Larsson och kursutskottet berättar om vilka kurser som planeras. En kurs i berättande och en
grävgrundkurs har diskuterats.

13. Grävhäng

Anna Tiberg redogör för om idén med grävhäng för nytillkomna ledamöter. Johan Lundahl pekar på
behovet av grävhäng eller halvdagsseminarium ute i landet. Styrelsen diskuterar skillnaden mellan
grävhäng, kurser och seminarier och lunchsnack. Kursutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till
grävhäng under hösten.

14. Dokumenthantering, arkiv, google drive

Styrelsen diskuterar arkivering och kommunikation. I nuläget finns en del på google drive, en del på
kansliet och en del hos enskilda ledamöter. Styrelsen bestämmer att hanteringen ska ses över. Ulla
Sätereie börjar med google drive.

15. Mötesformer och mötesplanering inför kommande år

Ordförande Ulla Sätereie föreslår att vartannat möte ska vara digitalt och vartannat fysiskt. Styrelsen
beslutar enligt förslaget. Ordförande  skickar ut ett förslag för mötesschema för hela året.

16. Nästa möte

25 augusti, kl 18.
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17. Styrelsens arbetsdelning och utskott

Ärendet hänskjuts till nästa möte.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

19. Mötets avslutande

Ulla Sätereie förklarar mötet avslutat.

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

………………………………………….

Rolf Lunneborg, justerare
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………………………………………….

Åsa Larsson, justerare
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