Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 29 augusti 2013
Närvarande
Styrelsen Karin Dahl, Olof Mattisson, Conrad Skogberg, Ingalill Sandin, Irené Bond, Mats
Ceder, Thomas Busch, Susanne Bergeling, Mari Fogelberg och Margareta Ödmark
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Ylvali Busch

Frånvarande
Styrelsen Virpi Inkeri
1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.
3. Elevkåren informerar
Operation dagsverke i våras fungerade bra och Slutskivan blev lyckad.
Representanter från skolan gick i årets Prideparad.
Höstens aktiviteter har påbörjats:
- Välkomna ettorna
- Arrangera den traditionella välkomstfesten som i år har undervattenstema
Medlemskort i kåren på 30 kronor för eleverna har införts och det fungerar bra.
Elevkåren har fått bidrag från skolledningen och Södra Latinare för att fixa till i Caffiz.
Planeringen av en skidresa har påbörjats.
4. Ekonomin
Föreningens ekonomi är god.
Styrelsen beslutade att Conrad får i uppdrag att överföra 50 000 kronor på ett räntebärande konto
på Nordea.
Conrad mailar över föreningens organisationsnummer till Karin.
5.

Information från skolledning

Patrik deltog i ett panelsamtal under Pride veckan.
Skolan har fått ett diplom från Crossing border som är placerat i Elevkårens rum.
Höstens uppstart har fungerat bra. Det finns en tradition av att elever i årskurs två anordnar fester
eller aktiviteter för de nya eleverna i åk 1. Skolan har pratat och informerat ettor och tvåor om att

skolledningen tar avstånd från s.k. nollning i samband med dessa och uppmuntrar eleverna att
följa skolans anda som bl.a. innebär att möta varandra med respekt.
Utvecklingssamtal med kontaktlärare sker i september. Vid samtalet fångas förra skolåret upp och
diskuteras och nya mål sätts upp. Vid nästa samtal i februari diskuteras de satta målen och vilka
åtgärder som måste vidtas för att de ska uppfyllas.
Föräldramöte äger rum 17-18 september.
Arbete pågår för att minska antalet elever som röker, men framförallt för att minska antalet elever
som börjar röka. Rökning på skolgården är förbjudet sedan tidigare, men nu kommer elevens
föräldrar att meddelas om någon blir ertappad med att röka. Än så långe verkar detta fungera bra.
Mötet diskuterade om någon uppmuntran kunde erbjudas.
Patrik undersöker kostnaden för om köket bakar tårtor till alla elever om skolan inte behöver
skicka hem ett enda meddelande om rökning innan höstlovet.
Stadens politiker har bestämt att alla elever ska få en dator. Till våren kommer därför alla ettor och
tvåor att få en egen dator. Kostnaden för detta är oklar.
6. Norrnässtiftelsen
Inget att meddela
7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Under sommaren har föreningen fått en egen webbplats utformad av Hanna Fogelberg. Styrelsen
tackar för det utmärkta arbetet.
Margareta fick i uppdrag att skicka de protokoll som saknas till Mari. På webbplatsen ska
protokollen från de senaste tre åren ligga. Protokollen ska dessutom vara utskrivna på papper och
förvaras i föreningens skåp på skolan.
Nyhetsbrevet skickas ut vecka 39. Bidrag ska vara Mari tillhanda senast 9 september. Mats
behöver underlaget senast 16 september.
Följande informationsdelar ska ingå i Nyhetsbrevet:
• Om föräldraföreningen och vad som gjordes förra året, tex Tranströmer (Olof)
• Skolan (Patrik)
• Elevkåren (Ylvali)
• Norrnässtiftelsen (Conrad)
• Körkortsteorin (Karin)
• Nya hemsidan (Mari)
• Medlemsavgift (Mari)
• Bidragsansökningarna (Olof)
• Antirökkampanjen (Patrik)
• Värvningsannons till nya styrelsen (Olof)
8.

Bidragsansökningar

Styrelsen diskuterade de bidragsansökningar som inkommit:
Elevkåren önskade bidrag till Välkomstfesten. Styrelsen beslutade att bidra med kostnaden för 5
vakter, sammanlagt ca 14 000 kronor. Dessa pengar är öronmärkta för detta ändamål.
Ämneslärarna i svenska önskar ett bidrag till en föreläsare för eleverna i åk 3 på temat
Genusperspektiv på västerländska klassiker. Kostnaden för föreläsningen är 5 000 kronor
Styrelsen beslutade att ge ett bidrag på 2 500 kronor.

Elevkåren föreslog att föreningen ska bidra till t.ex. föreläsare för att kompetenshöja lärarkåren då
detta på sikt kommer alla elever tillgodo. Styrelsen beslutade att igen ta upp frågan med Patrik.
Fråga var senast uppe för diskussion vid mötet 9 april.
9. Aktuella aktiviteter
Föräldramöte
17 september kl. 18 och kl. 19. Olof, Ingalill och Karin tar båda passen.
18 september kl. 18 Thomas och Mari
18 september kl. 18 Olof och Susanne
Olof och Mari tar fram ett informationsblad om MFSL att dela ut till föräldrarna.
Thomas uppdaterar PPT om föreningen. Kan användas som underlag för informationen till
föräldrarna.
Elevkåren säljer boken om Södra Latin. Boken kostar minst 50 kronor, gärna mer. Hälften av
intäkterna får elevkåren behålla. Ylvali pratar med elevkårens styrelse och återkommer med
namn.
Körkortsteori
Kurserna är bokade. Det blir minst 2 kurser. Den tredje bokas om de första två blir fyllda.
Diskussion om den kostnad som eleven själv skall betala. Efter omröstning beslutade styrelsen att
behålla avgiften på 600 kronor.
Tranströmer

Ingalill tar över ansvaret från Olof att vara styrelsen representant i juryarbetet och vara
sammankallande för arbetet. Övriga styrelsen måste stötta i detta arbete.
Olof tar fram en checklista för arbetet och deltar tillsammans med Ingalill vid de första
mötena.
Minskad rökning

MFSL tackar de som deltar i samverkansgruppen som syftar till att minska rökningen på
Södra Latin; skolledningen, lärarkåren, elevkåren och elevhälsan, för god samverkan.
Speciellt tack till rektor Patrik Biverstedt som leder gruppen.
Förutom en ökad tydlighet kring förbudet att röka på skolgården så kommer under hösten
bl.a.
• Alla klasser att bjudas in till en föreläsning som hålls av Non smoking generation
utifrån filmen Tobakens barn
• Insamlingsstiftelsen Choice att driva ett projekt med en klass inom kursen
naturkunskap där två läkarstuderande involverar klassen i ökad kunskap om t.ex.
tobakens effekter.
Styrelsen i MFSL beslutar att avsätta pengar till uppmuntran till elever och lärare på skolan
i samband med arbetet för minskad rökning – se punkt 5 ovan.
Personalfika
Preliminärt planerat till vecka 45. Margareta kollar med Patrik om lämpligt datum.
Arbetsro i skolan
Inget hänt sedan sist. Thomas bevakar frågan.
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 24 september.

11.

Övriga frågor

Ett intromöte/överlämningsmöte för den nya styrelsen planeras. Datum ännu inte fastställt.
12.

Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

