
Protokoll från styrelsemöte

med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister

Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 11, 2022

Datum: 25 november, 2022

Plats: Karlstad, SVT.

Deltagande ledamöter: Ulla Sätereie (§1-7 §9-21), Åsa Larsson, Jani P Sallinen (länk), Johan

Lundahl, Rolf Lunneborg, Rufus O Jägemar (länk), Jessica Ziegerer.

Frånvarande ledamöter: Anneli Megner Arn, Anna Tiberg, Lena Pettersson.

Innan mötet besöker styrelsens ledamöter Karlstad CCC där nästa års grävseminarium

kommer att hållas. Morgan Smith, Värmlands Folkblad, Sonya Cunningham Oldenvik, Frida

Granström visar lokalerna och diskussion förs om program och praktikaliteter.

1. Ulla Sätereie förklarar mötet öppnat.

2. Till mötesordförande väljs Ulla Sätereie (med undantag för punkt 8 då Åsa Larsson går in

som ordförande).

4. Till sekreterare väljs Jessica Ziegerer.

5. Till justerare väljs Johan Lundahl och Rolf Lunneborg.

6. Mötet godkänner dagordningen.

7. Gräv23 i Karlstad. Grävgeneralerna Sonya Cunningham Oldenvik, Arvika nyheter, och Frida

Granström, P4 Värmland, gästar mötet och berättar om hur planerna på grävseminariet

fortskrider. Temat är Gränser och redan är 43 föreläsare bokade, bland annat Jo Becker, New

York Times, Anna Myroniuk, Kiev Independent, och Björn Olav Jahr, Svarttrost. Styrelsen har

tagit del av grävseminariets preliminära budget. Flera kostnader är i det tidiga skedet

uppskattade.
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8. Förslag resepolicy. Förslag till resepolicy har tagits fram av ordförande. Styrelsen diskuterar

förslaget och beslutar om följande policy:

“Policy för resor

Inrikes resor: I första hand ska samtliga resor som sker inom ramen för FGJ:s verksamhet

göras med tåg eller buss. Endast i undantagsfall ska inrikesresor företas med flyg. Om en

flygresa ska komma i fråga så ska denna överenskommas med föreningens ordförande på

förhand.

I de fall styrelseledamöter åker med tåg så kan resorna ske i lugn kupé för att underlätta att

resetiden används som arbetstid. Även första klass kan vara motiverat i de fall priset inte

överstiger 150 procent av priset för en plats i lugn kupé, eller om lugn kupé inte är tillgänglig.

Utrikes resor: Även för utrikes resor är resor på land, som tåg eller buss, att föredra om detta

är möjligt och restiden rimlig. Om resorna sker med flyg så ska direktflyg eller flyg med så få

mellanlandningar som möjligt väljas.”

9. Representations- och alkoholpolicy: Förslag till representations- och alkoholpolicy

föreligger och diskuteras av mötet. Några skattefrågor behöver utredas och frågan bordläggs.

Åsa Larsson tar kontakt med Lena Pettersson.

10. Stipendier till grävseminariet. Styrelsen diskuterar stipendieutdelning till frilansare,

vikarier och studenter för att gå på grävseminariet. Frågetecken kring seminariepriserna

uppstår och Ulla Sätereie får i uppgift att reda ut dem tillsammans med föreningens

koordinator. Åsa Larsson formulerar därefter ett förslag till beslut som styrelsen tar ställning

till efter mötet.

11. Ekonomi

Ordföranden uppmanar (efter önskemål från kassören) styrelseledamöter att inte samla

kvitton på hög utan skicka in dem fortlöpande. Då får kassören en bättre överblick av

föreningens ekonomi. Alla utskott ska till nästa möte hålla budgetdiskussioner.

Budgetförslaget beslutas på ett fysiskt möte i Stockholm i januari.
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12. Medlems- och sponsorfrågor. Rundabordsamtal ska hållas för stödmedlemmar. Inbjudan

kommer att gå ut i december och mötet hålls i januari. Styrelsen diskuterar det lyckade

grävhänget i Sundsvall och Rolf Lunneborg lyfter frågan om det är möjligt för föreningen att

få intäkter av arrangemanget samt tanken på sektioner inom FGJ. Medlems- och

sponsorsutskottet får till uppgift att diskutera saken och återkomma med eventuella tankar

eller förslag.

Ordförande UIla Sätereie påminner om att städer som visar intresse för att hålla

grävseminarium kanske önskar bli stödmedlemmar.

13. Webbutskottet.

Ulla Sätereie informerar om ändringarna gällande ansvarig utgivare för föreningens sajter är

gjorda. Johan Lundahl berättar om arbetet med gräv-wikin och vidarebefordrar ett antal

frågor till styrelsen från redaktören, bland annat gällande testgruppen och delning av andras

material. Styrelsen skickar med synpunkter och poängterar att det är viktigt att gräv-wikin blir

en unik produkt där FGJ är avsändare. Däremot går det utmärkt att be kollegor med god

kunskap att fylla på gräv-wikin med synpunkter.

16. Utbildningsutskottet. Åsa Larsson informerar om det grävhäng som arrangerades i

Sundsvall i regi av Rolf Lunneborg och Anna Tiberg. 50 personer deltog och flera nya

medlemmar registrerades. Den 14 december arrangeras kursen “Bortom Facebook, så gräver

du i sociala medier” med Karolin Schwarz och Jonathan Lundberg.

17. GIJC. Styrelsen diskuterar deltagande i och program för GIJC i Göteborg. Frågan bordläggs

och vid nästa möte ska styrelsen spåna kring vilka programidéer som finns. En eventuell

framtida sponsorsansökan till postkodlotteriet diskuteras.

18. Opinionsutskottet. FGJ:s ordförande har deltagit i en debattartikel om utlandsspioneri Finns här.

19. Nästa möte hålls på zoom den 15 december. Därefter ses alla i Stockholm lördagen den

21 januari.
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20. Övriga frågor. Ulla Sätereie informerar om utvecklingen av fristadsprojektet.

Migrationsverket har avslagit samtliga uppehålls- och arbetstillstånd för de exilryssar, sex
vuxna och fyra barn, som enligt planen skulle komma till Göteborg. Information har också

delgetts styrelsen tidigare i mejl.

21. Ulla Sätereie förklarar mötet avslutat.

………………………………………….

Jessica Ziegerer, sekreterare

………………………………………….

Johan Lundahl, justerare

………………………………………….

Rolf Lunneborg, justerare
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