Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 12 december
Närvarande

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

Frånvarande

Styrelsen Mats Ceder, Margareta Ödmark
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 (2011-11-16) lämnades. .

3. Elevkåren informerar
Elevkåren var närvarande ej vid mötet (sjuk, frånvaro anmäld).

4. Ekonomin
Conrad Skogsberg rapporterar att den per den 11 december fanns 97.934 kronor på kontot. Det kommer
fortfarande in betalningar.

5. Information från skolledning
Marie Linde:
- Skolan har genomfört lyckade kursveckor med jubileumsår för musiken.
- Aulan är iordninggjord för 1050 pers, sprinklers är installerade. Det gör att alla elever kan samlas i aulan
- Elever i skolans musikprogram kommer att genomföra luciakonsert i TV4 och på 14 andra ställen.
- Lärarna arbetar just nu er återkoppling till eleverna i varje kurs.
- Det nya betygssystemet är en utmaning, men lärarna tror att de klarar det.
- Stipendieutdelning kommer att ske på julavslutningen kl 15 den 21 december.
- Den 9 januari ska underlag från skolan lämnas till skolinspektionen

6. Norrnässtiftelsen
Conrad Skogsberg informerar om Norrnässtiftelsens möte i november, beslut fattades om att fördela 6.500
kr till fem elever.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
- Vi har haft en diskussion om hur i ska komma ut bättre och snabbare med information till föräldrar och
elever. Petra har haft dialog med Inger Markgren hjälper oss att göra en webbsida som styrelsen själva kan
administrera. Den kan bli klar i januari-februari. Vi kan utnyttja Södra Latins Facbook-sida, samt elevkårens
sida som komplement. Petra tar ansvaret som webbredaktör under våren.
- Petra har lämnat blomma till Inger Markgren som tack för all hjälp.
- MFSL har inte kommit ut med nyhetsbrev under hösten, men satsar på fylligt nyhetsbrev i början av jan.
Nyhetsbrevet bör delas ut vid Öppet hus den 25 januari. Styrelsen bör ha ett möte i tid innan dess (17 jan).

8. Bidragsansökningar
Nomineringar har inkommit från lärarna till ”Södra-andan-stipendiet”: Elevkåren eller två elever i kåren.
Beslut: Elevkåren får stipendiet.
Ytterligare en nominering: Caroline Andrén i Mu 2a.
Beslut: Nomineringen är tagen.
Beslut om belopp: 5000 kr till elevkåren och 2000 kr till Carolin Andrén.
Stiendiet delar ut vid skolavslutningen 21 december. Diplom? Kan finnas kvar från tidigare styrelse. Olov tar
pucken, men hoppas på att Mats kan utforma diplomet.
Naturarna får återkomma med ansökan om bidrag till soffor till naturreservatet.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

- Inger informerade om offerten från Slussens Trafikskola. 3 kurser under våren kan ordnas, med 24 elever
per kurs till en kostnad om 17.00 kr per kurs + moms (=25.000 kr). Kurslitteratur ingår:
Kurs 1: Tisdagar: 10/1,17/1 24/1 samt 31/1
Kurs 2: Tisdagar: 7/2,14/2,21/2 samt 6/3 (obs! Uppehåll v.9 pga Sportlov)
Kurs 3: Måndagar: 26/3,2/4,16/4 samt 23/4 (obs uppehåll v.15 pga 9/4=röd dag)
Beslut: En något högre kostnad tas av eleverna själva: 600 kr/elev. Styrelsen sponsrar med resten av
kursavgiften ca 600 kr per elev om kurserna blir fulltecknade.
- Styrelsen kommer att faktureras 27.610 per kurstillfälle (inkl 25 % moms på kurs och 6 % moms på
kurslitteratur). Med 24 betalande elever á 600 kr blir kostnaden för styrelsen totalt 39.630. Summan kan
komma att öka något om kurserna inte fylls upp av betalande elever (självkostnad).
- Vi tar hjälp av Inger Markgren för att försöka få ut information snarast kring anmälan, första kursen startar
redan 10 januari.

Tranströmer-priset

Diskusison har förts med ämnesledaren i svenska.
Det finns flera intressenter i detta: MFSL, skola, svensklärarna, Föreningen gamla södra latinare..
Förslag: Föreningen delar ut priset, bestämmer summan osv, håller ihop förutsättningarna. Men uppgiften
görs i samverkan med skolan och föreningen gamla södra latinare.
Frågor: Kriterier? Pris? Nominerade? Uppsatstävling? Haiku? Kan eleverna tävla i detta?
Svensklärarna är bra att föra dialog med. Beslut bör tas vid det första styrelsemötet.
Bilda arbetsgrupp: förslag från MFSL: Margareta, Petra, Olof.

Södra Andan stipendiet

Se ovan – utdelning vid julavslutningen.
Diplom ska göras. Olof tar kontakt med Mats.

Global Citizen Day
Olof och Margareta + elever har beslutat att Global Citizen day ska genomföras. Elever har varit på besök
hos Margareta (i förra styrelsen). Men det har inte hänt så mycket från elevernas sida. Rektorn angagerad.
Förslag: Paneldebatt World – what´s in it for me? (arbetsmöjligheter, resor). Få in människor som kan
berätta på ett engagerat sätt. Få lärarna mer intresserade och försöka knyta till undervisningen.
Uppmaning till styrelsen att försöka knyta kontakter och kläcka idéer
Beslut taget att Global Citizen Day genomförs den 18 april.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 17 januari. Conrad fixar fika.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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

