Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 2 februari 2012
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl, Olof Mattisson, Mats Ceder, Conrad Skogsberg och Margareta
Ödmark
Skolledning Marie Linde
Elevkåren Magnus Jansson

Frånvarande

Styrelsen Inger Frendell och Karin Rongedal
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 (2012-01-17) lämnades.

3. Elevkåren informerar
Magnus tackade för det mycket uppskattade Södra Andan stipendiet som elevkårens styrelse fick. De har
ännu inte bestämt vad det ska användas till.
Styrelsen arbetar just nu med förberedelserna inför årsmötet den 22 februari.

4. Ekonomin
På föreningens konto fanns ca 94 000 kronor och det kommer fortfarande in bidrag. Det återstår dock att
betala för körkortsteorikurserna. Fakturan kommer att komma via skolan till föreningen

5. Information från skolledning
Marie meddelade att Skolinspektionen troligen kommer att inspektera skolan i höst. Skolan har lämnat
underlag.
Skolans Öppet Hus var mycket välbesökt. Den 15 februari ska första preliminära ansökan till Gymnasieskola
vara inlämnad. Skolan har gott rykte och det behöver därför inte läggas stora resurser på marknadsföring,
vilket skolan uppskattar.
Skolans välgörenhetskonsert var väl utförd, men tyvärr inte så välbesökt. En ny konsert planeras till nästa
år.

6. Norrnässtiftelsen
Fanns inget att rapportera.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Ett Nyhetsbrev togs fram till skolans Öppet hus för att informera om föreningens verksamhet. Styrelsen
beslöt att komplettera Nyhetsbrevet om det är möjligt med följande information:
• Global Citzen Day (Patrik)
• Skolan (Patrik)
• Elevkåren (Magnus)
• Norrnässtiftelsen (Conrad)
• Körkortsteorin (Inger)
Nyhetsbrevet skickas sedan ut till föräldrarna tillsammans med information om Tranströmerstipendiet.
Detta bör göras i vecka 8. Petra har sedan tidigare lovat att ta kontakt med elever som mot en mindre
ersättning kan stoppa Nyhetsbrev, information om Tranströmerstipendiet samt inbetalningstalong i kuvert.

8. Bidragsansökningar
Inga bidragsansökningar hade inkommit till dagens möte

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Första körkortsteorikursen pågår.
Kommande kurs är i nuläget inte fulltecknad. Styrelsen ska försöka fylla kursen i sista minuten genom att
informera via skolans intern-TV och i andra hand genom att erbjuda platser till andra än ”ordinarie” elever.
Styrelsen beslutade att köra kurserna även om de inte är helt fulltecknade.

Tranströmer

Arbetsnamnet är fortfarande Södra Latins Tranströmer stipendium. Olof har kvar att ta kontakt med
Tranströmer och försäkra sig om att han godkänner att vi använder oss av hans namn.
Första mötet för Tranströmerjuryn då kriterierna för årets stipendium ska fastställas är preliminärt satt till
tisdagen 14 februari kl. 18:00 eller så snart som möjligt därefter.
Magnus Jansson från elevkåren lovade att prata med elevkåren om förslag på namn på person som kan
ingå i juryn.
Mats är preliminärt nominerad som jurymedlem från Norrnässtiftelsen. De har möte den 21 februari då de
antingen får godkänna detta förslag eller nominera någon annan.
Styrelsen beslöt att Olof ska vara MFSLs representant.
Olof fick i uppdrag att prata med skolans bibliotekarie om han vill vara med i juryn.
Olof fick i uppdrag att prata med Södra latinarna om namnförslag på jurymedlem samt diskuterar förslaget
på statuter.
Mats lovade att skissa på ett förslag på en logga som kan användas till stipendiet.
Mats gör dessutom ett utkast till ett brev om Tranströmerstipendiet som ska gå ut till föräldrarna
tillsammans med ett uppdaterat Nyhetsbrev.

Petra tar hjälp av Karin och oss andra för att göra upp en kommunikationsplan för att informera om
Tranströmerstipendiet. Informationen behöver komma ut efter juryns första möte. Senast i vecka 8.
I begreppet kommunikationsplan ingår att planera, koordinera och se till att kommunikation verkligen sker
när och på det sätt som det kommit överens om.
Olof fick i uppdrag att prata med Patrik om ett datum i maj för utdelning av stipendiet. Olof kommunicerar
sedan detta datum med Tranströmers. Karin, eventuellt Inger och med bistånd av Petra kontaktar SLAVS för
att börja planera hur stipendieutdelningen ska utformas på bästa sätt.
Olof läste upp ett uppdaterat utkast till statuter för stipendiet. Utkastet diskuterades och kommer att
mailas ut till styrelsen för godkännande.

Global Citizen Day
Nästa möte är planerat till den 7 februari kl. 17:00.

Öppet hus
Södra Latins öppet hus den 25 januari var välbesökt. Från styrelsen närvarade Olof, Karin, Conrad och Inger.
De tog upp två punkter att ta med sig till kommande år:
• Föreningens namn ska stå med stora bokstäver
• En instruktion ska tas fram

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 22 februari. Margareta fixar fika.

11. Övriga frågor
Vid mötet kom frågan om att modernisera föreningens stadgar upp. Styrelsen beslöt att tillsätta en
arbetsgrupp under våren för att titta närmare på stadgarnas formuleringar.

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

