Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 17 januari 2012
Närvarande

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

Frånvarande

Styrelsen Conrad Skogsberg
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 (2011-12-12) lämnades.

3. Elevkåren informerar
Elevkåren närvarande ej vid mötet.

4. Ekonomin
Conrad närvarade ej vid mötet.
Körkortsteorikursen har startat. Kostnaden för kursen är densamma oavsett antalet elever. Däremot
påverkas föreningens utgifter av antalet elever som betalar 600 kronor i egenavgift. Denna summa betalas
kontant till Inger Markgren.

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

6. Norrnässtiftelsen
Fanns inget att rapportera.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Styrelsen konstaterade att det innan skolans Öppet Hus den 25 januari behöver tas fram ett Nyhetsbrev.
Mats lovade att sammanställa brevet och göra en snygg layout utifrån de bidrag som övriga styrelsen
skickar. Följande ämnen beslutade styrelsen ska ingå i Nyhetsbrevet:
• Global Citizen Day – Olof kontaktar Patrik och frågar om han kan skriva
• Fler engagerade föräldrar till styrelsen – Petra skriver
• Årsavgiften – Mats skriver
• Närpolisen – Olof skriver

•
•
•
•
•
•

Körkortsteorin – Inger skriver
Stipendier – Olof skriver
Norrnässtiftelsen – Olof kontaktar Conrad och frågar om han kan skriva
En presentation av MFSL – Olof skriver
Bidragsansökningar – Mats skriver
Elevkåren – Petra kontaktar Burcu och frågar om hon kan skriva

Bidragen ska ha kommit Mats tillhanda senast fredag 20 januari. Nyhetsbrevet ska delas ut vid Öppet Hus,
men även skickas till föräldrarna. Petra lovade att ta kontakt med elever som mot en mindre ersättning kan
stoppa Nyhetsbrev, eventuell annan information samt inbetalningstalong i kuvert.

8. Bidragsansökningar
Inga bidragsansökningar hade inkommit till dagens möte

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Första körkortsteorikursen har startat.

Tranströmer

Arbetsnamnet är Södra Latins Tranströmer stipendium. Olof fick i uppdrag att ta kontakt med Tranströmer
och försäkra sig om att han godkänner att vi använder oss av hans namn.
Olof läste upp ett utkast till statuter för stipendiet. Olof och Mats fick i uppdrag att tillsammans titta
igenom formuleringarna och göra eventuella justeringar. Slutresultatet mailas till övriga styrelsen för
godkännande.
Mats lovade att ta fram ett förslag på utformningen av ett diplom eller motsvarande som kan delas ut vid
en stipendieutdelning.
Olof tar kontakt med svensklärarna på Södra Latin, föreningen Gamla södra latinare, Patrik och elevkåren
om att de ska utse jurymedlemmar. Juryn ska sedan tillsammans ta fram årets kriterier för bidragen.
Olof tar kontakt med Patrik för ett beslut om lämpligt datum i vecka 21 (21-25 maj)för utdelning. Detta
datum ska sedan stämmas av med Tranströmer.
Karin fick i uppdrag att kontrollera vem som skrev artikeln om Tranströmer i DN till nästa möte.

Södra Andan stipendiet

Södra Andan stipendiet delades ut av Olof vid skolavslutningen. Ett uppskattat inslag.

Global Citizen Day
Inget att rapportera.

Öppet hus
Södra Latins öppet hus för sökande till skolan äger rum 25 januari. Petra lovade att uppdatera skärmarna
inför kvällen. Närvarande kommer Olof, Karin och Inger att vara.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 2 februari. Conrad fixar fika.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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

