Målsmännens Förening Södra Latins gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 21 mars 2011
Närvarande
Styrelsen: Inger Ahlbäck, Olof Mattisson, Gunilla Adrianzon, Conrad Skogberg, Margareta
Wennlund Åkerblom, Gunilla Barkman (närvarande under punkterna 1-6 och 11), Helena Stensö,
Petra Ahston-Inkapööl, Mats Ceder och Margareta Ödmark
Skolledning: Patrick Biverstedt (närvarande under punkt 11)
Elevkåren: Stina Färdig

Frånvarande
Styrelsen: Eduardo Sanjuanello
Rektor: Lennart Kågestam

1. Mötet öppnas
Inger Ahlbäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Senaste protokollet
Inga synpunkter på protokollet från styrelsemötet 14 februari lämnades. Frågan angående
en uppdatering av MFSL-skärmarna inför nästa års öppna hus diskuterades med Mats.

3. Elevkåren informerar
Elevkåren meddelade: klädbytardag på skolan 23 mars.
Första läroverksfejden äger rum 28 april och kommer att engagera hela skolan, antingen som
deltagare eller som hejarklack.
Elevkåren kommer att trycka medlemskort till sina medlemmar. Medlemskortet är kopplat till
Elevkårens medlemskap i Föreningen Kårrabatter. Medlemmar i Elevkåren kommer vid
uppvisande av kortet att få rabatter i vissa butiker i Stockholm. Medlemskap i Elevkåren är
frivilligt och måste anmälas av den enskilde eleven.
Elevkåren har i nuläget inga fler projekt planerade och bad om förslag. Styrelsen passade på
och tog upp frågan om en Internationell förening på skolan. När en sådan bildas kan MFSL ge ett
startbidrag.

4. Ekonomin
Gunilla A meddelade att det per 21 mars fanns 65 177, 75 kronor på föreningens konto.
Större planerade utgifter under våren är:
 Körkortsteorikurser med en sammanlagd kostnad på ca 40 000 kronor
 Smörgåstårta till avgångsklasserna med en kostnad på ca 8 000 kronor
 Styrelsens bidrag till Globala dagen 13 april
Styrelsen diskuterade att som brukligt skicka ut ett påminnelsebrev om medlemsavgiften till
föräldrarna. I vanliga fall brukar detta brev skickas ut i månadsskiftet februari/mars. Conrad
fick i uppdrag att skriva ett brev dels med en vädjan till föräldrarna om inbetalning av
medlemsavgift och dels berätta om de aktiviteter MFSL ger bidrag till under våren. Mats fick

i uppdrag att sammanställa brevet och göra en snygg layout.
Margareta W fick i uppdrag att höra med Lennart om det är OK att styrelsen utnyttjar skolans
resurser till att kopiera brevet samt lägga det i kuvert.
Stina erbjöd sig att prata med Elevkåren om ca fem elever kan lägga breven i kuvert och sedan
placerar kuverten i kontaktlärarnas fack för utdelning till eleverna. En retroaktiv ersättning
utlovades till de elever som kan hjälpa till.
Margareta W fick i uppdrag att prata med Lennart om vad skolan kan bidra med ekonomiskt
inför Globala dagen.

5. Information från rektor
Lennart Kågestam fick förhinder och kunde inte närvara.

6. Norrnässtiftelsen
Conrad meddelade att stiftelsen kommer att dela ut minst 7 000 kronor. Det har kommit in fyra
ansökningar.

7. Rapport från FISS (Föräldraalliansen i Stockholms stad)
Eduardo fick förhinder och kunde inte närvara. Inget fanns att rapportera.

8. Webbplatsen
Webbplatsens utformning och innehåll ser bra ut. Information om Globala dagen kommer att
läggas ut när programmet är spikat.

9. Nyhetsbrevet
Frågan bordlades till nästa möte.

10. Bidragsansökningar
Information om att MFSL inte beviljar bidrag till projektarbeten i trean finns nu på MFSL:s
webbplats, under rubriken Verksamhet, Bidragsansökan på skolans hemsida.
Två bidragsansökningar hade kommit in till styrelsen per 15 mars. Båda avslogs – den ena för
att den avsåg ett projektarbete och den andra för att någon formell ansökan inte fanns.

11. Aktuella aktiviteter
Globala dagen 13 april
Dagen är delad i två delar:
Del 1 – Möjligheternas marknad. Olika organisationer ställer ut bokbord, har
miniföreläsningar osv. Denna del är öppen för alla.
Del 2 – Föreläsningsserie. Fyra föreläsare berättar om sina erfarenheter från internationellt
arbete. Möjligheten till deltagande är begränsad av utrymmesskäl. Föreläsningarna äger rum
i matsalen.
En lista kommer att sättas upp för intresserade att anmäla sig till de olika föreläsarna.
Bok- och informationsborden kommer att placeras på plan 2 p.g.a. utrymningsskäl. Detta gör att
lärarrummet kan användas för miniföreläsningar. Patrick B har även bokat sal A124 att användas
för miniföreläsningar.

En affisch är framtagen. Information kommer att gå till skolans kontaktpersoner och övrig
personal. Elevkåren har erbjudit sig att sprida informationen till eleverna på olika sätt.
Biblioteket är förvarnat och de planerar att ställa ut böcker på temat.
Vid nästa arbetsgruppsmöte behöver en kontaktlista med de personer arbetsgruppen varit i kontakt
med tas fram.
Patrick B kommer att sammanställa en lista över miniföreläsningarna när programmet är fastställt.
Vårens körkortsteori
Två kurser kommer att genomföras under våren. Båda blev snabbt fulltecknade.

12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 27 april kl. 18:00. Inger fixar fikat.
Arbetsgruppen för Globala möjligheter träffas 28 mars kl. 17:00

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor

14. Mötet avslutas
Inger avslutade mötet och tackade alla närvarande.

