Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 25 oktober 2011
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl, Mats Ceder, Inger Frendell, Olof Mattisson, Karin Rongedal och
Margareta Ödmark
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Burcu Sahin

Frånvarande

Styrelsen Conrad Skogsberg

1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade första styrelsemötet för nya styrelsen öppnat

2. Konstituering av styrelsen
Vid årsmötet 5 oktober beslutades följande fördelning av styrelseuppdrag:
Ordförande
Olof Mattisson
Kassör
Conrad Skogsberg
Sekreterare
Margareta Ödmark
Till föreningens firmatecknare valdes Olof Mattisson och Conrad Skogberg. De äger rätt att teckna
firman var och en för sig.
Vid mötet beslutades att Petra Ashton-Inkapööl är ansvarig för att kontrollera styrelsens mailbox.
Styrelsen beslutades därmed vara konstituerad.
Att ovanstående beslut är rätt intygas härmed:

…………………………………………
Karin Rongedal

………………………………………….
Inger frendell

3. Elevkåren informerar
Burcu meddelade att elevkårens välkomstverksamhet för de nya ettorna fungerat väl, vilket Patrik
intygande från skolledningens sida.
Årets insparksfest arrangerades av elevkåren och blev lyckad. I år hölls festen i Skyddsrummet på
Münchenbryggeriet, vilket fungerade bättre organisatoriskt än förra årets val av lokal. Elevkåren lyckades
sälja alla biljetter, men sålde även läsk för att täcka en del av kostnaderna för att arrangera festen.

Årets Killergame börjar efter höstlovet och håller på till några veckor innan jul. Då koras årets vinnare.
Elevkåren planerar att arrangera följande:
• klädbytardag
• Speeddating
• Glöggmorgon med julklappsjakt
Elevkåren letar efter en leverantör av studentmössor samt efter en ny leverantör av skolkläder. Målet är att
hitta en med ett utbud som bättre passar Södra Latins elever.
Årsmötet är i februari, men planen är att redan i december leta efter nya styrelsemedlemmar redan i
december.
Burcu berättade efter fråga från styrelsen att elevkåren når ut till eleverna genom att lägga ut information
på Facebook, Aktuellt (infoblad på klassråden), Affischering och information på TVn.

4. Information från skolledning
Mycket arbete går åt till att få den nya organisationen att sätta sig och till att hitta formerna. Lillemor
Larsson är ny rektor på Samhällsprogrammet.
Gymnasiemässan äger rum 24-25 november på Älvsjö mässan. Viktigt för skolan att delta, men den bästa
reklamen är eleverna själva som kan berätta om sin upplevelse av att vara elev på Södra Latin.
Det finns en skoltidning som eleverna själva producerar och som kommer ut med 6-7 nummer per år.
Numera finns det även tidning som ligger utanför skolan, men som vänder sig till eleverna och som heter
Scripta. Den tidningen tar även in reklam.
Patrik berättade om det s.k. Naturreservatet på plan 2 i B-huset. Tanken är att rensa ut rummet och göra
det till et rum som alla elever kan använda för att plugga i, men också för att kunna diskutera i. Han
undrade om styrelsen kunde ge ett bidrag för ett inköp av två soffor. (se vidare under punkt 10).
SvT har spelat in på skolan och det finns även andra intressen för att använda skolans lokaler för inspelning,
men även för att intervjua eleverna.
Skolinspektionen kommer under hösten 2012. Alla treor kommer att får svara på en enkät om skolan och
dess undervisning.

5. Ekonomin
Conrad var inte närvarande vid mötet. Det har dock kommit in medlemsavgifter.

6. Norrnässtiftelsen
Styrelsen har sammanträde 15 november. Då kommer frågan om att bidra till ett stipendium med
anledning av att Tranströmer, tidigare elev på Södra Latin, tilldelats årets Nobelpris i litteratur.

7. Verksamhet - vad vill vi göra
Finns många idéer och lite tid. Styrelsen beslutade att under verksamhetsåret satsa på att genomföra
följande:

•

•

Global Citizen day – Kontakt tas med Patrik för att bestämma ett lämpligt datum när
arrangemanget skall äga rum i vår. Under hösten hålls ett första möte (Patrik, Olof,
Margareta och UUD (Unga Utrikes Departementet) för att sätta upp riktlinjerna för dagen.
Kontakt tas även med elevkåren om idéer för dagen.
Tranströmer stipendiet

•

Körkortsteorikurs – Styrelsen beslutade att genomföra kursen till våren. Inger tar kontakt
med Helena Stensö för att höra med henne vad som behöver göras och när.

•

Förutom ovanstående kommer styrelsen att som vanligt ge bidrag till verksamhet som
gynnar skolans elever, dela ut Södra Andan stipendiet osv

•

Styrelsen diskuterade även om det går att göra något åt den bland eleverna allt mera
utbredda rökningen. Patrik meddelade att det är förbjudet att röka på skolgården, men att
det har skapat andra problem när eleverna väljer att röka i närområdet. Det har framförts
klagomål från boende i omgivande bebyggelse.

•

Styrelsen diskuterade även olika sätt att förmedla information till föräldrar, elever och
övriga

8. Webbplatsen och Nyhetsbrev
Styrelsen beslutade att vid nästa möte planera ett Nyhetsbrev.

9. Tranströmer
Olof har varit i kontakt med Bonniers förlag och hans manager. De tycker att det är en bra idé att instifta ett
stipendium i Tranströmers namn.
Styrelsen beslutade att genom Patrik be lärarna i svenska att fundera på vilka kriterier som ska uppfyllas för
att erhålla stipendiet.
Margareta mailar Patrik och påminner om kriterierna innan nästa möte.

10. Bidragsansökningar
Patrik framförde en önskan om att styrelsen skulle bevilja bidrag för inköp av två stycken soffor till det s.k.
Naturreservatet. Patrik ombads ta kontakt med eleverna för att få fram ett kostnadsförslag som styrelsen
sedan kan fatta beslut om.

11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 17 november kl. 18:00. Karin Rongedal fixar fika
Mötet därefter äger rum 12 december. Petra fixar fika.

12. Övriga frågor
Styrelsen ombads att till nästa möte fundera på eventuella föreläsare till nästa höst.

13. Mötet avslutas
Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

