Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 22 februari 2012
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl, Olof Mattisson, Conrad Skogsberg, Karin Rongedal och Margareta
Ödmark
Skolledning Patrik Biverstedt

Frånvarande

Styrelsen Inger Frendell och Mats Ceder
Elevkåren Burcu Sahin

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

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2012-02-02) lämnades.

3. Elevkåren informerar
Ingen representant från elevkåren närvarade.

4. Ekonomin
På föreningens konto fanns ca 98 000 kronor. Det återstår fortfarande att betala för körkortsteorikurserna.
Fakturan kommer att komma via skolan till föreningen

5. Information från skolledning
Patrik meddelade att skolan har påbörjat ett arbete som ska pågå under våren där skolledningen och
gruppledarna diskuterar skolans idéplattform. Mycket finns redan, men allt är inte formulerat och
nedskrivet. Arbetet ska under våren utvidgas och involvera all personal och så småningom även eleverna.
Nya rutiner har kommit från CSN angående hur mycket ogiltig frånvaro en elev kan ha och ändå behålla sitt
studiestöd. Hur stor procent ogiltig frånvaro som kan accepteras bestämmer skolan själv. Södra Latin har
bestämt att 5 % kan vara accepterat. Broschyr har lämnats till eleverna och information skickats till
vårdnadshavarna.
Patrik demonstrerade Södra Latin appen som kommer att tas i bruk under våren. Alla funktionaliteter är
klara utom Aktuellt som fortfarande behöver finjusteras.

6. Norrnässtiftelsen
Norrnässtiftelsen hade årsmöte 21 februari. Ny i styrelsen är Inger Markgren.

Styrelsen var positiv till Tranströmerstipendiet och sin medverkan. Stiftelsen hat däremot svårt att innan
det är klart hur stor avkastningen är i år bestämma vilken summa de kan bidra med till stipendiet. Besked
om avkastning lämnas av banken först 2 juni.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Behovet av att uppdatera Nyhetsbrevet med följande information kvarstår sedan förra mötet:
• Global Citzen Day (Patrik)
• Skolan (Patrik)
• Elevkåren (Magnus)
• Norrnässtiftelsen (Conrad)
• Körkortsteorin (Inger)

8. Bidragsansökningar
Inga nya bidragsansökningar hade inkommit till dagens möte. Begärda kompletteringar till ansökan om en
soffa till Naturreservatet har ännu inte inkommit.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Andra körkortsteorikursen pågår med 16-17 deltagare. Till tredje kurstillfället har det i nuläget anmält sig
20 elever.

Tranströmer

Första mötet för Tranströmerjuryn ägde rum 15 februari. Juryn består av medlemmar från följande:
• Målsmännens förening södra latins gymnasium (MFSL)
• Föreningen Södra Latinare (FLS)
• Norrnässtiftelsen
• Elevkåren
• Södra Latin (2 stycken)
Vid juryns möte diskuterade statuterna och efter viss omarbetning är de nu godkända av juryn medlemmar
och beslutade av MFSLs styrelse.
Årets tema är haikudikter.
På Tranströmerjuryns möte visade Mats förslag på anagram att användas till stipendiet. Juryn biföll
förslaget. MFSLs styrelse kommer att fatta beslut i frågan.
Stipendiet kommer att offentliggöras den 15 mars i samband med Humanistdagarna på Södra Latin. Olof
tar kontakt med Elisabeth Poignant för att komma överens om en lämplig tidpunkt som han kan komma
och offentliggöra stipendiet.
Stipendieutdelningen kommer att äga rum 1 juni 2012. Olof har kontaktat Tranströmers genom deras
manager för att dels få bekräftat att de bifaller stipendiets utformning och statuter, dels att få deras
godkännande att vi använder Tranströmers namn, och för att bjuda in dem att närvara vid den första
stipendieutdelningen 1 juni.
Petra och Karin redovisade de idéer de har angående kommunikation och planering av
stipendieutdelningen. Dessa kommer att diskuteras vidare vid nästa möte.
Styrelsen fattade följande beslut angående stipendiesumman:

•
•

MFSL står år 2012 för huvuddelen av stipendiesumman
Stipendiesumman ska max vara 10 000 kronor

Det uppdaterade Nyhetsbrevet, Informationsbrev om Tranströmerstipendiet samt inbetalningskort
planeras av styrelsen att skickas ut till föräldrarna i vecka 12.
Utskicket görs i ordning i samband med nästa möte den 20 mars. Petra kontaktar elever som kan lägga
papper i kuvert m.m.

10.Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 20 mars. Petra fixar fika.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor

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

