Målsmännens Förening Södra Latins gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 27 april 2011
Närvarande
Styrelsen: Inger Ahlbäck, Olof Mattisson, Gunilla Adrianzon, Conrad Skogberg,
Gunilla Barkman, Helena Stensö, Mats Ceder och Margareta Ödmark

Frånvarande
Styrelsen: Eduardo Sanjuanello, Margareta Wennlund Åkerblom och Petra Ahston-Inkapööl,
Rektor: Lennart Kågestam
Elevkåren: ej närvarande

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

2. Senaste protokollet
Inga synpunkter på protokollet från styrelsemötet 21 mars lämnades.

3. Elevkåren informerar
Ingen representant från elevkåren var närvarande. Från styrelsen meddelades att
Läroverksfejden startar den 28 april och att fotbollsmatchen äger rum den 18 maj.

4. Ekonomin
Gunilla A meddelade att det per den 27 april fanns 68 210,75 kr på föreningens konto.
Återstående utgifter för vårterminen är:





Körteorikurserna 45 000 kronor
Smörgåstårta till avgångsklasserna 8 000 kronor
Styrelsens bidrag till Globala dagen 13 april ca 11 000 kronor
Telefonräkningen

Till föreningens konto har inkommit 12 000 kr från de elever som deltagit i körkortsteorikurserna.
Påminnelsen per brev till föräldrarna om medlemsavgiften hade vid tidpunkten för mötet inbringat
3 200 kr.
För att minska onödiga utgifter beslutade styrelsen att säga upp abonnemanget på elevtelefonen.
Den låga användningen motiverar inte kostnaderna. Gunilla A fick i uppdrag att säga upp
abonnemanget. Styrelsen beslöt skänka telefonen till teaterlinjen att använda som rekvisita.
Styrelsen beslutade även att föreslå årsmötet i höst att höja MFSL:s medlemsavgift till 250 kronor
fr.o.m. höstterminen för att kunna täcka ökade kostnader och fortfarande kunna ge bidrag till
arrangemang som kommer eleverna på skolan till glädje.

5. Information från rektor
Lennart Kågestam kunde inte närvara p.g.a. annat engagemang.

6. Norrnässtiftelsen
Conrad meddelade att stiftelsen ska ha möte nästa vecka och behandla de ansökningar om bidrag
som kommit in.

7. Rapport från FISS (Föräldraalliansen i Stockholms stad)
Inget fanns att rapportera.

8. Webbplatsen
Bilder från Globala dagen utlagda på skolwebben.

9. Nyhetsbrevet
Styrelsen beslutade att ett nyhetsbrev ska ges ut i september. I brevet ska detta läsårs olika
aktiviteter beskrivas. Nyhetsbrevet ska kuverteras och sändas per post.

10. Bidragsansökningar
Till styrelsen har inkommit två ansökningar om bidrag.
Styrelsen beslutade bevilja ansökan om 3 000 kr till inköp av fotbollströjor med förbehållet att
tröjorna blir kvar på skolan.
Den andra ansökan beslutade styrelsen att avslå med motiveringen att MFSL:s medel inte räcker
(se även pt. 4 ovan).

11. Aktuella aktiviteter
Globala dagen 13 april
Arbetsgruppen kommer att tillsammans med Patrik Biverstedt hålla ett utvärderingsmöte den 9 maj.
Smörgåstårtan
Skolan beställer smörgåstårta och MFSL bidrar med 8 000 kr.

12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 29 augusti kl. 18:00. Gunilla B fixar fikat.
Datumet för föreningens årsmöte sätts preliminärt till den 5 oktober.
Datum för planeringsmöte och för kuvertering av nyhetsbrev sätts till den 19 september.

13. Övriga frågor
Vid nästa möte ska informationen på MFSL-skärmarna uppdateras. Detta gäller även MFSL:s
Power Point presentation inför informationsmötet till nya föräldrar i höst. Mats åtog sig att göra
en reviderad presentation till mötet 29 augusti.
Inger skriver förslag till verksamhetsberättelse till mötet 29 augusti.

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

