
Protokoll styrelsemöte MFSL 2020-10-15 kl 18.00 (i lärarrummet) 
 
Närvarande:  
Karin Alexandersson 
Jessica Martinsson  
Carina Noree  
Elin Linnarsson 
Thyra Carlsson 
Sara Gyllestad 
Lena Heffler 
Amalia Årfelt 
Marianne Loor del av mötet på Zoom 
 
Adjungerad: Lena Samuelsson rektor Sam Hum 
 
Ej närvarande: Jenny Cohen 
 
 
 

1. Mötet öppnades med en Introduktion av alla närvarande 
 

2. Rapportering rektor(er) 
 

a. Christel Mjörnheim, biträdande rektor musik och estetiska linjer slutar, 
annons ute nu. 

b. Distansundervisning fortsatt för åk 2 o 3 för att minska trycket på 
lokaltrafiken. Dispens språkval, individuellt val, estetiska ämnen. 
Utvecklingssamtal genomförda och skolledning har löpande möten med 
Program- och elevråd. Skolledningen tittar på olika förslag och försöker hitta 
minst sämst lösning. Varannan vecka för 2or och 3or är planerat terminen ut.  
Skolan öppen hela dagen 7:30- 20:30 så eleverna kan komma in olika tider. 
Skolledning avvaktar besked från FHM och gymnasieförvaltningen samt har 
möten 1 ggr/mån med elevkåren.   

c. Gymnasiemässan 2020 blir digital, skolledningen har tagit fram filmer om de 
olika utbildningarna för mässan. Även elever har deltagit i att ta fram 
material. Öppet hus ännu oklart hur det ska genomföras.   

 
 
 

3. Rapportering Elevkåren 
a. Elevkåren pratar och funderar på hur man kan planera om aktiviteter. 
b. Årets Kårkort är klart, det ger rabatt för eleverna på olika ställen på Söder. 

Alla elever på skolan är medlemmar i Kåren och kan hämta ut detta. Inom 
kort kommer en lista ut på vilka ställen kortet gäller på. 

c. Rektorsmöte genomfört. Lena Heffler tar på sig att höra med en 
schemaläggare på skolan om hur planerna är framåt (tex våren om 



Coronapandemin blir kvar).  Eleverna önskar tydligare motiveringar till vad 
som fungerar/inte fungerar med deras förslag.  

d. Visselpipan: Elever kan maila in problem på skolan till elevkåren som kan ta 
upp/stötta.   

e. Välkomstfest, stor fest för alla 1or, har ej kunnat genomföras pga Corona.    
 

4. Kort genomgång av MFSL-aktiviteter och rutiner: 
a. Nyhetsbrev 2 ggr/år, september och januari/februari. 
b. Vara behjälpliga vid inspark med sponsring av vakter. 
c. I samband med föräldramötet introducera MFSL. 
d. Södraandan-stipendiet som utdelas i december. 
e. Arrangera Lärarfrukost i januari. 
f. Delta vid Öppet hus i januari och presentera MFSL. 
g. Ansvara för i arbetet med Tranströmer-stipendiet 
h. Anordna kurs i körskoleteori i samarbete med Ringens bilskola 

 
 

5. Protokoll från förra mötet godkändes. Årsmötesprotokollet är klart och signerat. Alla 
MFSL-protokoll ligger på hemsidan för alla att läsa.   

 
6. Ekonomi – kort lägesrapport från kassören:  

a) Årets medlemsavgifter inkomna from 1 juli 2020: 57 000 kr (följer mönstret 
tidigare års inbetalningar).   

b)  Sponsring utdelad hittills innevarande läsår: 28 800 kr.  
 

7. Södra andan-stipendiet 
Delas ut av MFSL men administreras av Kåren. Karin tittar i tidigare protokoll och 
Thyra kollar av med ordförande kring hur detta administreras.  
Hittills har två nomineringar inkommit.  
 

 
8. Tranströmerstipendiet 

a. Nystart på gång för årets stipendie. Beslut om vilken text som eleverna ska 
inspireras av i sitt skrivande kommer inom kort. 

 
9. Inkomna bidragsansökningar (se separat dokument) 

a. Latin Lovers: Beviljas 10 000 kr. LL har möjligheten att få ytterligare en extra 
summa, minst 10% av medlemsavgifter som kommer in till MFSL 15 oktober 
2020 – 15 januari 2021.   

b. SLAVS: beviljas 11 000 kr. SLAVS har möjligheten att få ytterligare en extra 
summa, minst 10% av medlemsavgifter som kommer in till MFSL 15 oktober 
2020 – 15 januari 2021.   

c. SLSS beviljas 4 500 kr för föreläsargager mm till Humanistfestivalen. 
 

10. Samarbete med KG & NR 



MFSL drog igång samarbetet i samband med läroverksfejden förra året, som dock 
inte genomfördes. Karin tar upp kontakten för eventuella framtida frågor 
samarbeten. 

 
11. Inget har avhandlats på mail sedan förra mötet. 

 
12. Övriga frågor 

 
a. En elev som påbörjat körkortskursen i våras som avbrutits, har inte nytta av 

att fortsätta nu och önskar därför få delbetalning tillbaka. MFSL beviljar att 
halva avgiften återbetalas.  

b. Digitalisering av MFSL nyhetsbrev – alla få tänka till ang detta.  Karin kollar av 
med KGs och NRs föräldraföreningar hur de digitaliserat sina nyhetsbrev. 

c. Värvning av fler medlemmar - vi funderar till nästa möte samt att 
elevorganisationer får möjlighet till mer bidrag genom att vara med och värva 
fler MFSL medlemsavgifter i sina kanaler (se punkt 9).  

d. Får språkintroduktionselevernas familjer MFSL nyhetsbrev – Ja 
e.  Finns pengar i kårfonden - Ja.  

 
 

13. Nästa möte 
Onsdag 11/11-20 kl 18-20 i lärarrummet om inget annat kommuniceras. 
 
 
 
 
Protokollförare 
 
Lena Heffler 
 

 
 


