
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 12, 2022
Datum: 15 december, 2022
Plats: Videomöte 18-20
Deltagande ledamöter: Ulla Sätereie, Anneli Megner Arn, Lena Petersson, Anna Tiberg,
Rolf Lunneborg, Jani P Sallinen, Rufus O Jägemar, Jessica Ziegerer.

Frånvarande ledamöter: Johan Lundahl, Åsa Larsson.

Övriga deltagare: Koordinator Zara Nasenius.

1. Ulla Sätereie förklarar mötet öppnat.

2. Ulla Sätereie väljs till mötesordförande.

3. Jessica Ziegerer väljs till sekreterare.

4. Jani P Sallinen och Lena Petersson väljs till justerare.

5. Mötet godkänner dagordningen.

6. Fristadsprojektet. Ulla Sätereie informerar om fristadsprojektet för exilryska

journalister som FGJ leder. Samtliga ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd för

tre reportrar och deras familjer, som enligt planen skulle komma till Göteborg, har

avslagits av Migrationsverket. Arrangörsgruppen för fristadsprojektet bedömer att det

finns möjlighet att gå vidare med en ny ansökan om de utvalda journalisterna

fortfarande är intresserade.

Ordföranden lovar att hålla styrelsen uppdaterad. Hon redogör också för att

kostnaderna som redan uppstått i projektet kommer att bekostas med bidragspengar

och inte belastar FGJ:s ekonomi.
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7. Medlemskap och kurser. Ulla Sätereie och Zara Nasenius lyfter frågan om huruvida

föreningen ska granska nya medlemmar innan de accepteras samt vem som får gå på

kurser och seminarier. Ulla Sätereie föreslår att koordinatorn Zara Nasenius får ansvar

för att kontrollera så att medlemmar uppfyller föreningens stadgar. Om tveksamhet

uppstår avgör styrelsen.

I FGJ:s stadgar står:  ”Föreningen är öppen för journalister, lärare och forskare inom

journalistämnen, journaliststuderande samt pensionerade journalister. Även andra

personer som kan dokumentera ett stort behov och intresse av att följa utvecklingen

inom den undersökande journalistiken kan, i undantagsfall och efter särskild prövning

av styrelsen, upptas som medlemmar. Styrelsen har även en möjlighet att låta

redaktioner, företag, utbildningsinstitutioner och andra organisationer som har

verksamhet med anknytning till undersökande journalistik teckna stödmedlemskap i

föreningen i enlighet med de villkor som styrelsen fastställer. Styrelsen kan också utse

hedersmedlemmar. Styrelsen avgör gränsdragningsfrågor för medlemskap.”

Styrelsen diskuterar också om man måste vara medlem för att gå på kurser. Idag finns

ett pris för ickemedlemmar.

Styrelsen beslutar att kurserna ska vara öppna för medlemmar och för

ickemedlemmar i särskilda fall efter prövning.

8. Gräv23 i Karlstad.

a) Beslut om stipendier till grävseminariet. Åsa Larsson föreslår att totalt 70 000 kr

delas ut i stipendier för grävseminariet, fördelat på:

10 st för studenter á 2 000 kr st

10 st för frilansare i första hand och vikarier i andra hand á 5 000 kr st

Styrelsen beslutar enligt förslag.

b) Samarbete med museum. Grävarrangörerna har fått en förfrågan om ett

samarbete gällande en fotoutställning och ett museum och styrelsen diskuterar

förslaget.

Styrelsen beslutar att det inte är aktuellt. Jessica Ziegerer får i uppdrag att återkoppla

till grävgeneralerna.
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c) Förfrågan om det går att köpa en biljett endast till guldspadegalan har inkommit

från grävarrangörerna.

Styrelsen beslutar att det ska vara möjligt om det finns plats utöver de anmälda

seminariedeltagarna till ett pris som arrangörsgruppen sätter.

d) Gyllene dynamon. En sponsor har under flera år bidragit med en summa pengar till

den som får Gyllene dynamon. Sponsorn har flaggat för att det önskas en större

exponering av sponsorskapet och eventuellt en plats i juryn. Då Gyllene dynamons

jury består av alla som en gång fått priset kan en sponsor inte få en juryplats.

Styrelsen beslutar efter diskussion att arbeta för att kommunikationen kring

sponsorn i samband med att priset delas ut blir tydligare.

e) Årets rullgardin. Styrelsen diskuterar praktiska förutsättningar för priset.

Styrelsen beslutar att nomineringar till Årets rullgardin ska ha inkommit i tid så att

beslut kan fattas i styrelsen senast den 16 februari.

9. Gräv24. Ulla Sätereie informerar om att flera städer har visat intresse för att arrangera

Gräv24. Förslag kommer att presenteras för styrelsen på januarimötet.

10. Ekonomifrågor. Kassör Lena Pettersson berättar att ett preliminärt bokslut för föreningen

visar ett nollresultat. En del poster har ökat senaste halvåret, som till exempel tryckkostnader

och resekostnader men föreningen har också haft mer inkomster och sparat pengar på annat

håll. Till exempel har vartannat styrelsemöte under året varit digitalt och inte fysiskt.

Kassören flaggar för att styrelsen inför nästa år bör fundera över vilka kostnader som

kommer att öka i form av löner och andra utgifter. Respektive utskott får årets budget

utskickad av kassören och får i uppdrag att föreslå om det ska tillföras eller tas bort något.

Senast den 5 januari ska förslag skickas till Lena Pettersson.
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11. Medlems- och sponsorutskottet.

a) Rundabordssamtal. Samtalen har ännu inte hållits, men är på gång.

b) Stödmedlemskap. Rufus O Jägemar redogör för att utskottet har fått en förfrågan från

en studenttidning som inte sorterar in under någon av de kategorier som finns för

stödmedlemskap. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att införa en kategori

med en lägre medlemskostnad.

Styrelsen beslutar att införa en ny kategori stödmedlemskap som ska gälla

studentkårstidningar och kostar 4000 kronor per år. Styrelsen ska marknadsföra den

nya kategorin till andra studentkårstidningar.

12. Webbutskottet. Ansvarigt utgivarskap är på gång. Redaktören för Grävwikin önskar få in

exempel på namn som kan ingå i en grupp som testar wikin. Styrelsen uppmanas att mejla

namn till Jani Sallinen.

13. Kansliutskottet. Inga anmälda frågor.

14. Utbildningsutskottet. Zara Nasenius berättar att det fanns ett stort intresse för den

senaste kursen i att söka i sociala medier som fick 14 deltagare. Rufus O Jägemar redogör för

nästa kurs som hålls i februari: En fotokurs planerar att hållas i JMK:s lokaler.

15. Internationella utskottets frågor. Ulla Sätereie frågar om någon mer vill engagera sig i

arbetet med GIJC23 i Göteborg och redogör för representationen hittills i de olika grupperna.

Sedan tidigare är hon, Jani Sallinen, Jessica Ziegerer med i arrangörsgruppen. Beslutas att

Annelie Megner Arn ansluter till programgruppen.

Med anledning av GIJC har Ulla Sätereie erbjudits 10 procent betald projektledning inom

ramen för konferensbudgeten. Styrelsen godkänner upplägget.
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16. Opinionsutskottets frågor. Inga anmälda frågor.

17. Nästa möte. Nästa möte hålls i Stockholm, på Svenska Dagbladet den 21 januari kl 10.

Mötets fokus ligger på budgetarbete men även grävgeneralerna ska bjudas in till mötet

klockan 10.15. Ulla Sätereie förmedlar en länk.

18. Övriga frågor. Ulla Sätereie informerar om att Scoopredaktören ansökt och fått 275 000

kronor i bidrag från kulturrådet.

18. Ulla Sätereie förklarar mötet avslutat och önskar god jul och gott nytt år.

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

………………………………………….
Lena Pettersson, justerare
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………………………………………….
Jani P Sallinen, justerare
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