Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 16 november
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl, Inger Frendell, Olof Mattisson, Karin Rongedal och Margareta
Ödmark

Frånvarande

Styrelsen Conrad Skogsberg och Mats Ceder
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Burcu Sahin

1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2011-10-25) lämnades.

3. Elevkåren informerar
Elevkåren var närvarande ej vid mötet.

4. Ekonomin
Conrad hade före mötet mailat att det på föreningen fanns ca 95 000 kronor.

5. Information från skolledning
Patrik Biverstedt närvarade ej vid mötet.

6. Norrnässtiftelsen
Fanns inget att rapportera.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Petra lovade att ta kontakt med Inger Markgren och prata om hemsidan och på vilket sätt styrelsen kan nå
ut med information. Informationen om styrelsen behöver dock uppdateras snarast.
Petra erbjöd sig att köpa en gåva som tack för all hjälp under det gångna styrelseåret, vilket styrelsen tyckte
var en utmärkt idé. Petra fick i uppdrag att inhandla en gåva från styrelsen.

8. Bidragsansökningar
Inga bidragsansökningar hade inkommit till dagens möte

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Inger har varit i kontakt med körskolan för att få in offerter. Tanken är att det ska erbjudas kurser under
våren. Styrelsen diskuterade upplägget och funderade på om det finns anledning att ändra det för att
kunna öppna upp för fler elever. Bakgrunden till diskussionen är att kostnaden för körkortsteorin tar en
stor del av föreningens totala budget och det bara kommer en begränsad del av eleverna tillgodo. Inger fick
i uppdrag att ånyo ta kontakt med körskolan för att kontrollera förutsättningarna.
Frågan tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.

Tranströmer

Det fanns i nuläget inte mycket att rapportera. Styrelsen förde en diskussion om vilka föreningar som kan
bjudas in som intressenter för att säkerställa stipendiets kontinuitet. Olof fick i uppdrag att prata med de
olika föreningarna som föreslogs för att se om intresse finns.

Södra Andan stipendiet

Det är dags att få in nomineringar så att stipendiet kan delas ut vid Julavslutningen. Margareta fick i
uppdrag att prata med Inger A (föregående ordförande) för att höra vad som behöver göras.
Vid protokollets skrivande har Margareta pratat med Inger A, tagit kontakt med Patrik B och bett honom
prata med övriga rektorer och kontaktlärare för att få in nomineringar till nästa styrelsemöte. Kontakt har
även tagits med Mats för att höra om han har kvar underlaget till de diplom som delades ut. Vilket han
hade.

Global Citizen Day
Ett första arbetsmöte har ägt rum den 16 november. I arbetsgruppen ingår Patrik B, Olof och Margareta
samt representanter från föreningen UUD (Unga Utrikes Departementet). Eleverna fick i uppdrag att till
nästa möte den 30 november punkta upp vilka idéer som arbetsgruppen ska gå vidare med. Det finns
förslag på paneldebatt, föreläsningar och möjligheternas torg samt förslag på olika teman och föreläsare.
Förslag på datum för att genomföra arrangemanget är 18 april eller 21 mars år 2012.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 12 december. Petra fixar fika.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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

