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Confidential	

Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 11 november 2020 kl. 1800-
1930. 
 
Närvarande: 
 
Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Amalia Årfelt, Thyra Carlsson, Sara Gyllestad, 
Carina Noreé, Jessica Martinsson, Lena Heffler, Marianne Loor 
 
Frånvarande Styrelsen: Elin Linnarsson 
   
Skolledningen:  
 
Christel Mjörnheim   
 
Besök från Norrnässtiftelsen, närvarande t o m punkt 2: 
 
Conrad Skogsberg 
 
 

1. Mötet öppnas 
 

2. Presentation Norrnässtiftelsen 
Conrad från Norrnässtiftelsens styrelse berättar om hur han har styrt upp 
arbetet under den tid han varit involverad. MFSL utser fyra av 
ledarmötena i styrelsen, två utses av Södra Latins skolledning. Stiftelsen 
bildades 1971 då det sommarhem som ägdes av MFSL såldes, och har 
som uppgift att förvalta pengarna efter försäljningen. Syftet är att främja 
elever och ge ekonomiskt stöd till elever med behov. Största delen går till 
instrumentköp. Utdelning baseras på avkastning av de investeringar som 
stiftelsen förvaltar över. Man går igenom ansökningar 2 grr per år. 
Stiftelsen bidrar även till Tranströmerstipendiet. 
 

3. Skolledningen rapporterar 
Berättar om hur man hanterar corona och att man streamar 
musikföreställningar istället för att ha publik. Även Julkonserten blir digital 
och kommer streamas. Nya sätt hittas. Skolan får dock inte publicera 
inspelningar på nätet på grund av nya regelverk. De digitala sändningarna 
har fått bättre kvalité under hösten, mycket tack vare att man timanställt 
en person som jobbar med ljud och bild. 
 

4. Elevkåren rapporterar 
Enligt Thyra är det stort fokus på corona. Man förbereder event som är 
coronasäkra. Verkar funkar ok för alla nya elever som får lov att vara på 
skolan men det finns en avsaknad av Södrakänslan. 
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5. Protokoll från förra mötet godkändes med kommentar att Latin lovers och 
slavs fått bidrag men ska också arbeta för att öka medlemsintäkterna till 
MFSL och ska få en del av de som förhoppningsvis kommer in utöver 
inbetalningar direkt efter nyhetsbrevet..  
Karin drar i samarbetet med Norra Latin och Kungsholmen. 
Lena rapporterade från kontakt med Södra latins schemaläggare 
bekräftade att det inte går at göra mer för att få schemaläggningen bättre, 
man ”gjort allt man kan”. Vi fortsätter hålla koll på ärendet och på hur det 
fungerar för eleverna. 

 
6. Ekonomi-lägesrapport: Elin har lämnat rapport. Medlemsinbetalningarna 

ligger i linje med tidigare år. Bidragen från Södra latinare och Norrnäs har 
kommit in i ordning. 
 

7. Körteorikurs-föreslagit kvällskurs till våren och en intensivkurs på lovet. 
Thyra har rekat intresse i elevgruppen och inte fått negativ respons. Vi 
beslutar att gå vidare med körskolans förslag men att först fråga igen om 
deras möjligheter att ordna kursen digitalt. 
 
 

8. Södra andan stipendium-diskuterar hur och om dela ut. Normalt delas 
stipendiet ut på julavslutning men på grund av rådande läge kommer 
ingen vanlig avslutning hållas. Vi funderar på alternativa tillfällen. Några 
nomineringar har kommit in. 
 

9. Tranströmerstipendiet-inget att rapportera, första mötet samma kväll som 
styrelsemötet 
 

10. Inkomna bidragsansökningarna- en ansökan från Miljöutskottet rörande 
att sätta upp ett växthus där det förut funnits ett akvarium presenterades. 
Ansökan om 1300 kr för detta projekt bifalles 
 

11. Nyhetsbrev-Karin tar fram ett förslag. Vi pratar senare om hur vi skickar 
ut det. Tidsplan enligt följande: 

 
Begära in texter från Elevkår och Skolledning snarast 
First draft runt 1 december 
Utskick till styrelsen början av december 
Till layout 15 december 
Tryckfärdig version klar 10 januari 
Utskick 15 januari 

 
 

12. Avhandlat på mejl sen förra mötet 
Inget utöver ärenden som tagis upp under tidigare punkter. 
 

13. Övriga frågor 
Inga. 
 

14. Nästa möte planeras till den 8 december, troligtvis digitalt 
 

15. Mötet avslutas 
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Vid tangentbordet 
    
Jenny Cohen 


