Målsmännens Förening Södra Latins gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 29 augusti 2011

Närvarande
Styrelsen: Inger Ahlbäck, Gunilla Adrianzon, Conrad Skogberg, Petra Ahston-Inkapööl,
Gunilla Barkman, Helena Stensö, Mats Ceder, Margareta Wennlund Åkerblom och
Margareta Ödmark

Frånvarande
Styrelsen: Eduardo Sanjuanello och Olof Mattisson,
Rektor: Patrik Biverstedt
Elevkåren: ej närvarande

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

2. Senaste protokollet
Inga synpunkter på protokollet från styrelsemötet 27 april lämnades.

3. Elevkåren informerar
Ingen representant från elevkåren var närvarande.

4. Ekonomin
Gunilla A meddelade att det ingående saldot 1 juli var 17 329,75 kronor. Därefter har två
medlemsavgifter á 200 kronor inkommit samt en återbetalning på 752 kronor för det uppsagda
telefonabonnemanget.

5. Information från rektor
Inger meddelade att rektor Patrik Biverstedt kommer att bli skolledningens representant
i styrelsen. Patrik B har lovat att försöka få en lärarrepresentant till styrelsen.

6. Norrnässtiftelsen
Conrad meddelade att stiftelsen efter förra styrelsemötet har lämnat ytterligare bidrag. Conrad
skriver en kort information till MFSL:s verksamhetsberättelse om stiftelsens arbete under året.

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

8. Webbplatsen
Ingen ny information har lagts ut sedan senaste möte i april.

9. Nyhetsbrevet
Mats skriver ett nyhetsbrev med aktuell information om styrelsens verksamhet. I brevet ska

följande information ingå:
• Årsmöte 5 oktober med guidad visning av skolans lokaler innan mötet
• Behov av nya föräldrar till styrelsen
• Margareta W skriver några korta rader om Globala dagen
• Inger skriver kort om de bidrag som styrelsen beviljar för aktiviteter som gagnar alla elever.
Vid mötet 19 september ska nyhetsbrevet kuverteras och frankeras. Conrads son m.fl. ställer upp.
Petra kontrollerar med vaktmästaren om det är möjligt att frankera kuverten på expeditionen.

10. Bidragsansökningar
Till styrelsen har inkommit en ansökan från sociala utskottet Södra Latin om bidrag till höstens
insparksfest.
Styrelsen beslöt avslå ansökan med motivering att MFSL:s medel för närvarande inte räcker till,
att erfarenheterna från insparksfesten senaste höst inte var trevliga, att MFSL fått en del kritik från
föräldrar för att vi lämnat bidrag till insparken samt att MFSL hellre lämnar bidrag till aktiviteter
som är till nytta och glädje för skolans elever.

11. Aktuella aktiviteter
Information till föräldrarna 20-21 september
Mats har fräschat upp MFSL:s Power Point med information om MFSL och det arbete som
styrelsen bedriver på skolan.
Petra och Olof informerar på tisdag kväll. Petras son och kompis sköter försäljningen av boken om
Södra Latin.
Inger och Margareta informerar på onsdag kväll. Margaretas dotter och kompis sköter försäljningen
av boken om Södra Latin.
Årsmöte 5 oktober
Inger skriver dagordning och verksamhetsberättelse med hjälp av Gunilla A., som kontaktar
revisorn för att skrivning av revisionsberättelse.

12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 19 september 18:00. Petra fixar fikat. Conrad och Margareta W lämnade
återbud.

13. Övriga frågor
Mats meddelade att han innan Öppet hus i januari ska ha nya skärmar färdiga. Vid möte 19 sept
kollar vi skärmarna.

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

