Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 21och 27 augusti 2012
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl, Olof Mattisson, Conrad Skogberg, Karin Rongedal, Inger Frendell
(närvarande 27/8), Mats Ceder (närvarande 27/8) och Margareta Ödmark
Elevkåren Magnus Jansson (närvarande 21/8)

Frånvarande

Skolledning Patrik Biverstedt

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

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2012-05-21).

3. Elevkåren informerar
Elevkårens fokus över sommaren har varit varumärkesarbete. De har en ny logga, ett stiliserat S.
De har också lanserat sin hemsida (http://sodralat.in) och expanderat i sociala medier med en egen
Twitter och Instagram.
Elevkåren har en förändrad medlemskapsmodell och gått från ett gratis medlemskap till:
• Stödmedlemskap som är gratis
• Utökat medlemskap för 30 kr som berättigar till ett medlemskort med rabatter
Södra Latins elevkår gick i Pride i somras tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Elevkåren hade
fått en förfrågan från LR och då det passade deras och skolans värdegrund beslutade de att gå med.
Uppslutningen var inte jättestor - många som går i Pride går ju med en annan organisation - men de
upplevde det som lyckat och får se vad som händer nästa sommar.
Nu i höst kommer de att fortsätta med välkomst av nya elever och medlemsrekrytering. Sedan drar
de igång som de brukar.

4. Ekonomin
Föreningens ekonomi är god. Conrad Skogberg har kontakt Sven Måhlén, föreningens revisor och meddelat
att årsmötet äger rum 9 oktober.

5. Information från skolledning
Patrik kunde inte närvara vid mötet, men hade skickat ett mail. En summering bifogas nedan:

Patrik har bjudit in elevkåren till att delta på föräldramötena den 18 och 19 sep. Tanken är att de
precis som MFSL presenterar sig i aulan. Han ser ett stort värde i att båda organisationerna finns
Representerade, då båda föreningarna arbetar för att göra det bättre för eleverna.
Eleverna i åk 1 har fått sin första introduktion på Södra Latin och haräven varit ute på Kärsön för att
lära känna och komma varandra närmre.
Under året så kommer skolan att lägga fokus på några områden som de ser att vi kan bli bättre på.
Bland annat så är återkoppling under kursens gång ett sådant område och även information om
högre studier och yrkesval. Gällande återkopplingen sker detta genom fördjupat arbete inom
lärarlagen och fortbildningsinsatser.
För att förbättra studie- och yrkesvägledningen så har vi förstärkt med ytterligare en studie- och
yrkesvägledare (SYV) som kommer att vara på plats från mitten av september. Den nya syv:en
heter Tina Söderström och har lång erfarenhet från gymnasieskolan.
För att ytterligare göra vägledningen mer tillgänglig så kommer båda syv:arna att flytta in i A-huset
och ha sina arbetsrum bredvid biblioteket.
Ett pentry har upprättats i korridoren utanför biblioteket (vid den gamla MFSL-telefonen). Här kan
elever som har medhavd mat förvara och värma den. I matsalen har alla plasttallrikar och plastglas
bytts ut mot porslinstallrikar och riktiga glas. Ett önskemål från kåren.
Innan sommaren så invigdes även det nya Naturreservatet. En arbetsgrupp bestående av elever ur
Nv-programmet tog på sig att göra om rummet till en mer inbjudande och avkopplande studieplats.
Eleverna gjorde allt själva med ekonomiskt bidrag från MFSL.
Ny upphandling av driften av skolbespisningen blev klar innan sommaren. Uppdraget har tillfallit
Fraiche Catering. Skolan ser fram emot ett gott samarbete och välsmakade mat.
Under 2012 så genomför Skolinspektionen en tillsyn av Stockholm stads samtliga skolor och den 56 september så kommer turen till Södra Latin. Syftet med tillsynen är att se hur skolan lever upp till
de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet och förbättra kvalitén.
Han avslutar med följande:
Till vår glädje så kan vi i skolledningen konstatera att vi har fått en väldigt aktiv och drivande
elevkår. Detta tillsammans med en aktiv och drivande föräldraförening borgar för en mycket positiv
inverkan på och utveckling av Södra Latin.
Styrelsen i MFSL tackar för de vänliga orden.

6. Norrnässtiftelsen
Från Norrnässtiftelsen fanns inget att rapportera.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Mats fortsätter att arbeta med layouten för Nyhetsbrevet. Vid föregående möte beslutade styrelsen att
följande ämnen skulle finnas med i Nyhetsbrevet.
•
•

Global Citzen Day (Patrik)
Skolan (Patrik)

•
•
•
•
•
•

Elevkåren (Magnus)
Norrnässtiftelsen (Conrad)
Körkortsteorin (Inger)
Tranströmer (Petra)
We want YOU! (Karin)
Bidragsansökningarna (Olof)

Vid dagens möte beslutades följande:
Olof skickar över Patriks text till Mats som får redigera och sätta in Nyhetsbrevet.
Mats ska också redigera elevkårens text.
Karin skriver en liten notis om att föräldrar ska uppmärksamma och prata med sina ungdomar om alkohol
och nollningsfester.
Nyhetsbrevet ska kuverteras den 6 september och till det behövs det 6 ungdomar. Conrad pratar med sin
son om han tillsammans med kompisar kan åta sig uppdraget. Inger pratar med sin son.
(När protokollet skrivs är 6 ungdomar vidtalade)
Karin lägger till i We want YOU att styrelsen behöver en webbansvarig.

8. Bidragsansökningar
Elevkåren har inkommit med en bidragsansökan till Välkomstfesten. Efter en kortare mailväxling med den
sökande beslutade styrelsen att bevilja ett bidrag på 10 000 kronor till vakter på Välkomstfesten.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Inger skickar en offert till körskolan. 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

Olof sammankallar juryn till ett adjungerande möte i mitten av oktober. I november ska juryn avslöja vad
som blir årets tema för Tranströmer stipendiet.
OBS! Petra och Karin fick i uppdrag att skriva ned det praktiska runt arbetet med stipendieutdelningen.
OBS! Olof fick i uppdrag att skriva ned rutiner och datum för juryns arbete m.m.

Global Citizen Day

Lämpligt datum för nästa års Global Citizen Day diskuterades. Magnus från elevkåren föreslog att dagen ska
äga rum i februari för att inte krocka med vårens andra aktiviteter. Margareta mailar Patrik om ett lämpligt
datum för ett första möte.

Personalfika

Styrelsen diskuterade ett lämpligt datum för att kunna arrangera en fika för skolans personal. Vecka 42
föreslogs. Margareta kontaktar Patrik för att höra vilken dag under vecka 42 som kan vara lämplig.
(när protokollet skrivs har Patrik meddelat att tisdagen 16 oktober är en lämplig dag, men inte angivet ett
klockslag)

Årsmöte

Årsmötet är bestämt till 9 oktober kl 19:30. Petra bokar lokal och talar med SLAVS om att hålla i guidningen
av skolans lokaler som är tänkt att äga rum 18:30.
Innan årsmötet ska följande dokument tas fram:
• Verksamhetsberättelse (Olof)
• Revisionsberättelse
• Stadgeförslag (Conrad och Olof)
• Dagordning/Kallelse (Olof)
Olof och Conrad går igenom föreningens stadgar och kommer med ett förslag på förändringar som sedan
går på en remissrunda till styrelsen. Förslaget ska vara klart 21/9.
Margareta tar kontakt med Helena Stensiö som är valberedningens representant.

Skolans information till nya föräldrar

Föräldramötet äger rum 18 och 19 september. Petra skickar ut det bildspel som finns framtaget.
• 18 september – Petra och Margareta
• 19 september – Olof och Mats

10.Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är preliminärt bestämt till 27 september. Styrelsen meddelas av Olof senast 24
september om mötet kommer att äga rum.

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

