Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 17 oktober 2012
Närvarande

Styrelsen Petra Ahston-Inkapööl (avgående styrelse), Susanne Bergeling, Iréne Bond, Virpi Inkeri,
Thomas Busch, Mari Fogelberg, Karin Dahl, Olof Mattisson och Margareta Ödmark
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Magnus Jansson

Frånvarande

Styrelsen Conrad Skogsberg, Mats Ceder och Ingalill Sandin

1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade första styrelsemötet för nya styrelsen öppnat

2. Konstituering av styrelsen
Föreningens årsmöte 2012-10-09 utsåg Olof Mattisson till styrelsens ordförande.
Vid detta konstituerande styrelsemöte 2012-11-17 beslutades följande fördelning av
styrelseuppdrag:
Kassör
Sekreterare

Conrad Skogsberg
Margareta Ödmark

Till föreningens firmatecknare valdes Olof Mattisson och Conrad Skogberg. De äger rätt att teckna
firman var och en för sig.
Styrelsen beslutades därmed vara konstituerad.
Att ovanstående beslut är rätt intygas härmed:

…………………………………………
Mari Fogelberg

………………………………………….
Susanne Bergeling

Vid mötet beslutades att Mari Fogelberg och Iréne Bond är ansvariga för att titta över föreningens
information och var och hur den presenteras.
Vid mötet beslutades att Mari Fogelberg ansvarar för att kontrollera styrelsens mailbox.
Vid mötet valdes Thomas Busch som kassör suppleant. Frågan tas åter upp för diskussion och
beslut efter 6 månader.

3. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2012-09-27).

4. Elevkåren informerar
Höstens välkomstaktiviteter är slutförda.
Killergames startar efter höstlovet. Elevkåren ska försöka få till ett litet lugnare spel. Ett fåtal elever
har vid tidigare spel blivit för entusiastiska.
Torsdagen 25 oktober är det kårens Halloween day med spökrunda och spökbollsturnering. Alla får
klä ut sig.
En styrelse väljs i februari.

5. Ekonomin
Föreningens ekonomi är mycket god.

6. Information från skolledning
Rapporten från skolinspektionen har kommit skolan tillhanda. Södra Latin har fått tre
förelägganden:
• Ordningsregler är ej dokumenterade
• Dokumenterad plan mot kränkande behandling saknas
• Det saknas rutiner för hur elever ska få hjälp avseende kunskapskraven för kurser.
Södra Latin har tre månader på sig för att redovisa en åtgärdsplan.
Utvecklingssamtalen kommer att äga rum efter höstlovet. I omdömena kommer inte längre att
finnas bokstavsbetyg, utan istället ska fokus ligga på vad eleven kan förbättra, och hur. Skolan vill
att eleverna ska koncentrera på hur de kan komma vidare och bli bättre snarare än det resultat de
uppnått.

7. Norrnässtiftelsen
Då varken Conrad eller Mats var närvarande avgavs ingen rapport.

8. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Petra berättade om hur hon sin tid i styrelsen ansvarade för webbsidan. Material som styrelsen vill lägga
upp på webbsidan skickas till Inger Markgren. Skolans webbsida är under omarbetning.
Utskick av Nyhetsbreven ca 2 gånger per läsår organiseras av styrelsen, men det praktiska arbetet med att
etikettera kuvert och lägga brevet i kuvert sköts av elever.

9. Bidragsansökningar
Inga bidragsansökningar har inkommit till dagens möte.

10. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Olof ska påminna Inger Frendell i förra styrelsen att skriva ner hur vi hittills hanterat
upphandling/subvention av lektioner i körkortsteori till elever.

Tranströmer

Läsårets jury har haft sitt första möte och planerar att offentliggöra årets tema/genre före jul. Årets
stipendieutdelning kommer att förläggas tidigare än förra läsårets, då ett antal elever i åk 3 redan hunnit
lämna skolan fysiskt och psykiskt.

Global Citizen Day

Spännande initiativ på g där Patrik, vår rektor Nv/Iv och adjungerad till vår styrelse, i dialog med skolans
förre rektor Lennart Kågestam diskuterar ett gemensamt arrangemang framåt våren. Lennart leder idag
arbetet med Global Citizen Project på Stockholms Stads Utbildningsförvaltning, som går ut på att koppla
samman svenska och utländska elever och lärare.

Personalfika

Personalfikat ägde rum i lärarrummet tisdagen 16 oktober kl. 14:30-15:30. Föräldraföreningen bjöd skolans
lärare, personal och ledning på fika och fikabröd, och tog tillfället i akt att tacka för det fantastiska sätt de
alla tar omhand våra ungdomar, och att presentera föreningen. Ett mycket uppskattat arrangemang som vi
gjorde för första gången, och nog gärna vill fortsätta med.

Södra-andans Stipendium

Margareta ska be Mats att ta fram ett informationsunderlag som vi sedan ber Patrik att maila vidare till
berörda personer. Stipendiet delas ut för att uppmärksamma insatser som gjorts för att stärka
gemenskapen och den goda andan på skolan, och har inget med studieresultat att göra. Lämpliga elever
nomineras av lärare, och det är till dessa vi nu vänder oss för att få in kandidater.

Övriga aktiviteter som planeras

Rökning – hur får vi eleverna att inte börja röka när de blir elever på Södra Latin?
Karin och Susanne arbetar vidare med frågan.

Aktivitetsplan

Olof ska göra en checklista med de arrangemang och aktiviteter föreningen engagerar sig i, med nyttig info
om var/när/hur/vem...

11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte v46 bokas via nätet med Doodle. Varje styrelsemedlem får bland Olofs utskickade
föreslagna mötestider kryssa i de som passar honom/henne, varefter Olof väljer ut det tillfälle flest kan
närvara och skickar ut kallelse till detta datum.

12. Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

