MFSL – styrelsemöte 17 januari 2011
Närvarande Styrelsen: Inger Ahlbäck, Olof Mattisson, Gunilla Adrianzon, Conrad Skogberg, Margareta
Wennlund Åkerblom, Gunilla Barkman, Helena Stensö, Petra Ashton-Inkapööl och Margareta
Ödmark
Rektor: Lennart Kågestam

Frånvarande Styrelsen: Eduardo Sanjuanello och Mats Ceder
Elevkåren:

Mötet öppnas
Inger Ahlbäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Senaste protokollet
Inga synpunkter på protokollet från styrelsemötet 8 december lämnades. Vi beslöt att i
fortsättningen notera
under punkten Närvarande om någon mötesdeltagare inte har närvarat under mötets alla punkter.

Elevkåren informerar
Ingen representant från elevkåren närvarade vid mötet.

Ekonomin
Per den 17 januari 2011 fanns det på föreningens konto 74 275,30 kronor.
Gunilla A meddelade att hon betalt ut alla stipendier utom ett där hon saknar om uppgift om elevens
konto. Läsåret 2010-2011 har det hitintills inkommit medlemsavgifter till en summa av 73 300
kronor, vilket är ca 10 000 kronor mer än föregående läsår vid samma tidpunkt.

Information från rektor
Lennart meddelade att han kommer att sluta som rektor till sommaren för att börja arbeta inom
Utbildningsförvaltningen.
Den tilltänkta representanten från lärarkåren till styrelsen har fått extra lektioner och känner sig
därmed förhindrad att ingå i styrelsen. Lennart återkommer med ett nytt förslag.
Skolans ekonomi ser bra ut. Investering i 20 datorer för eleverna att använda vid bord och ståplatser
ute i korridorerna.
Två lektionsrum kommer att renoveras och uppdateras till en mera modern standard. I övrigt har
skolan ett renoveringsbehov som kan var svårt att tillgodose och samtidigt ta hänsyn till skolans
ålder och kulturella värden.
Organisationen med en rektor per program gör att Lennart inte längre är uppdaterad på samma sätt
om vad som händer på programmen. I gengäld är elevernas informationsväg kortare, vilket är
positivt.
Ett förslag ligger på skolnämndens bord om att slå samman rektorsområden. Södra Latin är tänkt
att ingå i ett område tillsammans med Brännkyrka gymnasium och Bernadottegymnasiet. Tanken
är att skolorna ska bilda en gemensam administrativ enhet, men vara kvar som egna varumärken.

Oklart hur stor tillströmningen av elever till nästa läsår kommer att vara. Eventuellt kommer
Södra Latin att öppnas för sökande från hela länet.
Bra avslutning på höstterminen och stipendieutdelningen från MFSL var ett uppskattat inslag.
Öppet hus för nya sökande äger rum den 27 jan.
Den 30 jan kommer skolans elever att ordna en stödgala för Haiti. Mer information om
galan finns att läsa på skolans webb.
Det första seminariet i en seminarieserie som heter Global Citizen äger rum den 3 febr.
Vid seminarietillfället ordnas en föreläsning på temat “ Globala företags talangjakter” och
elever från Kärrtorps gymnasium och IB-School South berättar om sina erfarenheter.

Norrnässtiftelsen
Inget nytt att rapportera. De stipendier som beslutats vid stiftelsens förra möte har delats ut.
Nya stipendier kommer att delas ut i vår.

Rapport från FISS
Eduardo var inte närvarande. Conrad tittade under mötet på vad som fanns på FISS hemsida
(www.fiss.se) och kommer att skicka Medlemsbrev från december 2010 och Nyhetsbrev
nr 1-2011 till styrelsen.

Webbplatsen
Blanketten för bidragsansökan ligger nu på webben. En blänkare om blanketten kommer att läggas i
veckobrevet. Helena påpekade att webbplatsen behöver uppdateras i vissa delar,
vilket Gunilla B ordnar.
(Efter mötet har Gunilla B meddelat att det dröjer med en blänkare, eftersom blanketten inte går att
fylla i över nätet. Helena tar kontakt med Inger M för att få detta att fungera).

Nyhetsbrevet
Frågan bordlades till nästa möte.

Bidragsansökningar
Inga bidragsansökningar har inkommit till detta möte.
Sedan förra mötet har följande skett:

Ett fotbollsspel har införskaffats. Kvitto på detta gavs till Gunilla A.

Några elever i 3:an har beviljats 5000 kr till ett projektarbete ang. den nationella
identiteten bland ungdomar i Sarajevo

Djäkninnorna har fått ett bidrag på 800 kr

Södra Latins språkdagar har fått ett bidrag på 1000 kr

Aktuella aktiviteter
Södra Latin Öppet hus
Äger rum den 27 jan kl. 17-20. Några av styrelseledamöterna kommer att finnas på plats
för att “marknadsföra” MFSL.
Vårens körkortsteori
Höstens kurs blev fulltecknad och elever står på kö. Styrelsen beslöt att två kurser ordnas i vår.
Helena tar kontakt med Slussens trafikskola.

Dag/dagar angående nationellt utlandsarbete och utlandsstudier
Margareta W föreslog att styrelsen ska anordna en dag eller flera dagar på ovanstående tema och
bjuda in representanter från olika organisationer och myndigheter. Skolan planerar redan två dagar
på liknande tema, men enl. Lennart kan skolan gärna stötta fler arrangemang. Margareta W ombads
kontakta rektor Patrick Biverstedt, som håller i planeringen av skolans dagar.
Styrelsen beslutade att denna termin inte ordna någon föreläsning som riktas speciellt till
föräldrarna.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 14 feb kl. 18:00. Margareta Ö fixar fikat.

Övriga frågor
Conrad undrade om han kan radera alla mail i MFSL:s inkorg som utgör korrespondens mellan
styrelsens medlemmar. Styrelsen beslöt att det var OK.

Mötet avslutas
Inger avslutade mötet och tackade alla närvarande.

