
Protokoll från styrelsemöte
med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister
Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 8, 2022
Datum: 25 augusti, 2022
Plats: Videomöte kl 18-20
Deltagande ledamöter: Ulla Sätereie, Åsa Larsson, Anna Tiberg (§1-10), Lena Pettersson,
Anneli Megner Arn, Johan Lundahl, Rolf Lunneborg, Rufus O Jägemar, Jessica Ziegerer
Frånvarande: Jani P Sallinen
Övriga deltagare: Zara Nasenius, koordinator, Carrie Söderberg, grävgeneral Luleå

1. Ulla Sätereie förklarade mötet öppnat.

2. Till mötesordförande valdes Ulla Sätereie.

3. Till sekreterare valdes Jessica Ziegerer.

4. Till justerare valdes Johan Lundahl och Annelie Megner Arn.

5. Dagordningen godkändes med en mindre justering.

6. Gräv i Luleå. Grävgeneral Carrie Söderberg gästar mötet och berättar om erfarenheter och
resultat. Hon beskrev hur lustfyllt arbetet med att arrangera grävseminariet varit och gav tips
på förbättringar. Till exempel att försöka involvera journaliststuderande tidigt, ha en mapp på
drive så att grävarrangörer kan ta del av vad som gjorts tidigare år och föra en gemensam
diskussion om konceptet för Late night. Ekonomin för gräv i Luleå ser bra ut, budgeten
kommer att gå ihop och ge det förväntade överskottet. Allt finns sammanställt i en rapport
som delges mötet.

Styrelsen framförde ett stort tack för ett mycket bra arrangemang och bad Carrie Söderberg
vidarebefordra det till resten av arrangörsgruppen.

7. Ekonomifrågor. Föreningens kassör Lena Pettersson informerar om att föreningens
halvårsbokslut håller på att slutföras och ser bra ut. Föreningens kurser är en av
anledningarna till den goda ekonomin. Medlemstappet från 2021 ser också ut att vara borta
och medlemmar har återvänt. Just nu håller kassören på att se över hur bidrag från
stödmedlemmar bokförs.
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8. Gräv i Karlstad. Ulla Sätereie har varit i kontakt med arrangörsgruppen i Karlstad. Någon
grävgeneral är fortfarande inte utsedd men förberedelserna rullar på och programmet håller
på att ta form.

9. Guldspaden. Föreningens koordinator och juryns ordförande har enats om en tidplan för
guldspadeinlämningar och planerar presskonferens för nomineringar. Ordförande frågar
styrelsen om det finns några synpunkter att skicka med, vilket det inte finns.

Enligt tidigare beslut ska Juryns särskilda pris inte vara en guldspade. Styrelsen diskuterar
olika alternativ och beslutar att pristagaren ska få ett diplom med en motivering.

10. Gräv långsiktig planering. Styrelsen diskuterar hur planeringen av grävseminarier ska ske
långsiktigt. Till grävseminariet 2024 finns redan intressenter.  Styrelsen beslutar att Ulla
Sätereie och Jessica Ziegerer håller möten med städer som visat intresse och be dem
inkomma med ansökningar senast i mitten av december.

11. Fristadsprojektet. Ordförande Ulla Sätereie informerar om hur fristadsprojektet
framskrider. Fyra journalister kommer att ingå i projektet och alla handlingar är inskickade till
Migrationsverket.

12. Gräv-wikin. Punkten skjuts upp till nästa möte.

13. GIJC 2023. Ordförande Ulla Sätereie informerar styrelsen om det glädjande beskedet att
GIJC, Global Investigative Journalism Conference, kommer att arrangeras 19-22 september i
Göteborg 2023 med Fojo och FGJ som medarrangörer. Just nu deltar Ulla Sätereie och Jessica
Ziegerer i en samverkansgrupp kring projektet, och framöver kommer fler i styrelsen att bli
involverade. Kontrakt håller på att skrivas och ett pressmeddelande skickas ut i september.

14. Planerade kurser. Åsa Larsson berättar om kursutskottets planer för hösten. Grävhäng är
inplanerat i Dalarna, liksom Ann Törnkvists kurs i berättande. Idéer finns också kring kurser i
sociala medier. Styrelsen diskuterar att eventuellt arrangera grävhäng i Karlstad.

15. Arbetsdelning och utskott. Punkten bordläggs till nästa möte.

16. Kommande möten. Styrelsen beslutar om mötestider för året:
21 september, 10.30-15, Stockholm
20 oktober, 18-20, zoom
24 november, 13-16, Karlstad med Grävhäng på kvällen.
15 december, 18-20, zoom
20 januari, 10.30-15, Stockholm
16 februari, 18-20, zoom
30 mars, eftermiddag och kväll, Karlstad i samband med gräv.
31 mars, kvällen, årsmöte och konstituerande styrelsemöte.
27 april, 18-20, zoom
9 juni, 10.30-15, Stockholm
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17. Övriga frågor
Johan Lundahl tar upp att grävaarrangören i Luleå fick göra egna ekonomiska utlägg vid
några tillfällen och undrar om det inte går att göra något åt oförutsedda utgifter. Styrelsen
diskuterar problemet tillsammans med koordinator Zara Nasenius.

Ulla Sätereie undrar om ordförande skulle kunna ha ett kreditkort för föreningens utlägg.
Ingen i styrelsen har något däremot.

Koordinator Zara Nasenius informerar om att de första bidragen till guldspaden har lämnats
in via den nya sajten. Det har gått problemfritt.

18. Mötets avslutande
Ulla Sätereie förklarar mötet avslutat.

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

………………………………………….
Johan Lundahl, justerare

………………………………………….
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Anneli Megner Arn, justerare
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