Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 21maj 2012
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl, Olof Mattisson, Conrad Skogsberg, Karin Rongedal, Inger Frendell
och Margareta Ödmark
Elevkåren Magnus Jansson

Frånvarande

Styrelsen Mats Ceder
Skolledning Patrik Biverstedt

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

2. Föregående protokoll
Förutom att datumet för nästa möte ändrats från 14 maj till 21 maj fanns inga synpunkter på
föregående protokoll (2012-04-23).

3. Elevkåren informerar
Magnus meddelade att Södra Latin vann Läroverksfejden. Ett stort GRATTIS önskade styrelsen.
Organisationen kring arrangemangen och elevkårens insats hade fungerat bra.
Elevkåren anordnar Operation Dagsverke 13 maj. I år går insamlingen till El Salvador och Nicaragua för att
bl.a. bygga ungdomsgårdar.
En Välkomstfest planeras till hösten för att hälsa de nya eleverna välkomna. Kåren kommer att skicka en
bidragsansökan till MFSL för att kunna reducera biljettpriset. Styrelsen kommer att fatta beslut när ansökan
inkommit.
Kulturella utskottet anordnar en debatt 29 maj på temat monarki kontra republik.
Elevkåren planerar att skicka ut en enkät till skolan elever för att bl.a. utvärdera kårens arbete.

4. Ekonomin
På föreningens konto fanns vid dagens datum 66 240,25 kronor. Kvarstående utgifter för terminen är 2 000
kronor som bidrag till Slutskivan, 8 000 kronor till avgångselevernas ”smörgåstårta” samt MFSLs bidrag till
Tranströmmerstipendiet.
I år kommer det att delas ut 3 000 kronor vardera till 3 elever. Summan och antalet stipendiemottagare
kommer att bestämmas från år till år.

5. Information från skolledning
Representant från skolledningen saknades vid mötet.

6. Norrnässtiftelsen
Styrelsen har vid senaste mötet beslutat att ge ett bidrag till Tranströmerstipendiet. Storleken på bidraget
kommer att bestämmas när besked om avkastningen lämnats av banken 2 juni.
Till stiftelsen har det inkommit 17 bidragsansökningar och av dem har 6 personer fått ett sammanlagt
bidrag av 7 500 kronor.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Det bestämdes att ett Nyhetsbrev ska göras färdigt i närtid och skickas ut till föräldrarna tidigt i höst. Till
nyhetsbrevet ska det bifogas en uppmaning om att nya föräldrar behövs till styrelsen. Alla uppmanades
titta igenom sina delar i det senaste Nyhetsbrevet och uppdatera informationen. Detta ska göras innan den
15 juni. Mats ska tillfrågas om han kan fixa layouten innan höstens första styrelsemöte den 21 augusti.
• Global Citzen Day (Patrik)
• Skolan (Patrik)
• Elevkåren (Magnus)
• Norrnässtiftelsen (Conrad)
• Körkortsteorin (Inger)
• Tranströmer (Petra)
• We want YOU! (Karin)
• Bidragsansökningarna (Olof)

8. Bidragsansökningar
En förfrågan från Elevkårens ordförande Dina Oetterli har inkommit med en begäran om ett bidrag på 2000
kronor för att reducera avgiften för Slutskivan för avgående elever.
Begäran har behandlats och beviljats via mail av styrelsen.
SLAVS har inlämnat en bidragsansökan om 10 000 kronor för inköp av en dator att användas vid
fredagsinformationen samt att kunna redigera inkomna bidrag. Frågan diskuterades av styrelsen, men det
beslutades att bordlägga frågan då det är ett för föreningen stort ekonomiskt bidrag. Olof och Petra tar
kontakt med Patrik och SLAVS för att diskutera frågan vidare.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Körkortteorikurserna är genomförda och fakturorna är betalda. Arbetet behöver påbörjas tidigare nästa
termin. Tanken är att det ska genomföras tre kurser under läsåret, en på hösten och två på våren.
OBS! Inger fick i uppdrag att skriva ned det praktiska runt genomförandet av kurserna för att underlätta för
någon ny styrelseledamot att ta över arbetet.

Tranströmer

Juryn har haft sitt andra möte och beslutat om att år 2012 tilldelas Tranströmerstipendiet tre elever. Det
återstår att sammanfatta juryns motivering. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i aulan den 1 juni kl. 11:00 .
Inbjudningar till att närvara vid ceremonin har gått ut till bl.a. familjen Tranströmer och press. Karin och
Petra har den 21 maj haft ett möte med SLAVS där detaljerna för ceremonin diskuterats och bestämts.

Petra tar kontakt med Inger så att hon kan maila alla de elever som lämnat in bidrag och be samtliga
närvara vid ceremonin. Vilka de tre pristagarna är kommer inte att kungöras förrän vid detta tillfälle.
OBS! Petra och Karin fick i uppdrag att skriva ned det praktiska runt arbetet med stipendieutdelningen.
Övriga styrelsemedlemmar framförde ett stort tack till Karin, Petra, Mats och Olof för allt arbete de lagt
ned.

Global Citizen Day

Patrik har lovat kalla till ett utvärderingsmöte, men inte gjort det än. Olof tar kontakt med Patrik och
påminner.

Personalfika

Styrelsen diskuterade att anordna en fika för skolans personal i början av höstens termin. Frågan bordlades
till höstens första styrelsemöte 21 augusti.

10.Nästa styrelsemöte
Terminens sista möte blir den 4 juni kl. 18:00 på Latino Deli på Götgatan 67. Peruanska läckerheter är att
förvänta.
Höstens första styrelsemöte är 21 augusti. Viktigt att alla försöker närvara då årsmötet behöver planeras
och datum bestämmas. Margareta fixar fika.

11. Övriga frågor
Kvar till nästa styrelse är Olof Mattsson, Conrad Skogsberg och Margareta Ödmark. I nuläget är det
tveksamt om Inger Frendell kan fortsätta i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar avgår då deras ungdomar
slutar på Södra Latin.

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

