Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte den 23 oktober 2013
Närvarande
Styrelsen Olof Mattisson, Mats Ceder, Conrad Skogsberg (avgående styrelse), Mari Fogelberg (ny
ordförande), Thomas Busch, Susanne Bergeling, IngaLill Sandin, Karin Dahl, Sören Lindström, Rama
Saha, Helén Nåtoft, Henry Nilsson, Johan Dahlin, Ulf Eriksson och Håkan Nilsson
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Pelle Ekdahl

Frånvarande
Styrelsen Karin Kalldin och Kenneth Schlaich.

1. Mötet öppnas
Mari hälsade alla välkomna och förklarade första styrelsemötet för nya styrelsen öppnat. Susanne Bergeling
valdes att vara sekreterare under det konstituerande mötet.

2. Överlämning av avgående styrelseledamöter följt av kort introduktion av alla
närvarande
Olof Mattisson (ordförande), Mats Ceder (grafisk formgivare) och Conrad Skogberg (kassör) tackar, berättar
om sina insikter och erbjuder stöd under överlämning. De avtackas för sin goda insats av såväl MFSL som
Södra latin genom Mari Fogelberg respektive Patrik Biverstedt.

3. Konstituering av styrelsen
Föreningens årsmöte 2013-10-10 utsåg Mari Fogelberg till styrelsens ordförande. Vid detta
konstituerande styrelsemöte 2013-10-23 beslutades följande fördelning av styrelseuppdrag:
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare

Thomas Busch
Helén Nåtoft
Henry Nilsson
Thomas Busch

Till föreningens firmatecknare valdes Mari Fogelberg och Helén Nåtoft. De äger rätt att teckna
firman var och en för sig.
Styrelsen beslutades därmed vara konstituerad.
Att ovanstående beslut är rätt intygas härmed:
…………………………………………
Henry Nilsson, sekreterare i MFSL

………………………………………….
Ulf Eriksson, styrelseledamot i MFSL

Vid mötet beslutades att Mari Fogelberg är ansvarig för MFSLs mailbox och att styrelsen hjälps åt
att uppdatera webben, mfsl.se. Vid behov av hjälp med grafisk design så tillfrågas elevkårens
PR-utskott om stöd mot skälig ersättning.

4. Elevkåren informerar
Hösten stimulerar till följande traditionella aktiviteter: Spökvandring och spökbollstävling.
Killergames startar en vecka efter höstlovet och avslutas med en Killergamefest i december.
Beställning av mössa inför studenten pågår.
Möte med diskussion och information inför årsmötet i februari planeras.
Elevkåren har startat en lärarkritikskampanj där elever uppmuntras att komma in med åsikter om
lärare som inte presterar, samtidigt som ett pris har utsetts till Södra latins bästa lärare.
Elevkåren önskar att vi fokuserar på elevhälsan. Vad kan vi i MFSL göra för att minska stressen som
vissa elever har från upplevd press att prestera?

5. Information från skolledning
Ansvariga politiker har beslutat att alla elever kommer att få en dator.
Fokus i år är pedagogiskt utveckling inom lärarkåren.
Ekonomi – prognosen just nu är att Södra Latin kommer att gå back, men med prioriteringar så är
förhoppningen att resultatet blir +/-0. Till nästa år förväntas elevpengen att öka, vilket är behövligt
eftersom realiteten förra året var att prisökningar överskrider ökning av elevpengen förra året.
Rektorer önskar att Anti-rökgruppen fortsätter sitt arbete. Ett annat område att fokusera på är
elevers hälsa. Det är viktigt att MFSL stödja elevkåren. Vilken kultur finns det på Södra latin – hur
upplevs den av elever, föräldrar, anställda och hur bygger vi den gemensamt?

6. Välbefinnande bland elever
Beslut att skapa en fokusgrupp som arbetar med frågan. Ett första steg är att ta fram ett förslag på
syfte med projektgruppen och utröna möjligheten samt för- och nackdelar med att genomföra en
enkät som ger en uppfattning om omfattningen av upplevd stress bland eleverna. Uppdraget är
också att ta vara på Anti-rökgruppens erfarenheter. Håkan Nilsson, Sören Lindström, Rama Saha
och Ulf Eriksson ingår i gruppen. Håkan är sammankallande.

7. Ekonomin
Föreningens ekonomi är mycket god.

8. Norrnässtiftelsen
Mats Ceder och Conrad Skogsberg är MFSLs representanter i dagsläget, men kommer att avgå vid årsmötet
i februari. Representanter från MFSL som tar över utses vid kommande möte. Conrad Skogsberg ansvarar
för överlämning till kommande styrelseledamöter.

9. Aktuella aktiviteter
Personalfika
MFSL bjuder personalen på Södra latin på fika tisdag den 5 november kl 14.00. Syftet är att visa
föräldrarnas uppskattning för väl genomfört arbete. Mari Fogelberg, Karin Dahl, Thomas Busch och Håkan
Nilsson kommer att samordna och vara på plats i lärarrummet.

Södra-andans Stipendium
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 eller grupper av elever
nomineras av lärare och elevkåren. Förslag lämnas senast den 6 december. MFSL hanterar
marknadsföringen av stipendiet och dess nomineringsprocess. Beslut om stipendiet fattas av styrelsen.
Mari Fogelberg åtog sig att uppdatera förra årets informationsblad och skicka till Patrik Biverstedt.

Tranströmer
IngaLill Sandin är projektledare och berättar att årets jury håller på att konstitueras. Möte hålls den
6 november för att diskutera årets genre och tema. Information beräknas gå ut den 6 december. Thomas
Busch väljs in i projektgruppen. Senare i år kommer fler personer i styrelsen att ingå i projektgruppen.

Körkortsteorin
Elevkårens fina marknadsföring har givit resultat, så kurs 1 och 2 är fulltecknad. En tredje kurs planeras till i
mars år 2014. Karin Dahl tackas med en varm applåd för sin insats med att förhandla fram ett förmånligt
avtal med körskolan.

Anti-rökgruppen
Samarbetet i projektgruppen, som består av representanter från rektorer/personal/elevkår och MFSL,
fungerar mycket väl. Under hösten har bla följande aktiviteter genomförts: Tydlig information till elever och
föräldrar om förbudet att röka på skolgården. Nya och tydligare skyltar. Filmvisning och diskussion med
Non Smoking generation. Projektförsök med Choice.
Vi kan glädjande konstatera att dessa insatser har gjort att det första målet är nått: skolgården är rökfri.
Som en belöning för den rökfria skolgården under den första månaden på terminen bjöd MFSL samtliga
elever och lärare på Södra latin på en efterrätt torsdagen den 10 oktober.
Arbetet fortsätter och nästa möte är onsdagen den 6 november. Johan Dahlin väljs att ingå i
projektgruppen. Karin Sundin (förälder på skolan som anmält intresse) ingår också i gruppen.

10. Bidragsansökningar
Beslut att anslå bidrag till fiskar och växter i akvarium på NV- delen i skolan á 1230 kr till en elev i årskurs 3,
givet att ett förtydligande om framtida omhändertagande av akvariet framgår.
Beslut att sponsra vakter till elevkårens Sociala utskott. Pengarna går till vakter på Killergamefesten. MFSL
uppdrar till elevkåren att komma in med ett förtydligande av kostnaden för vakterna.

11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 13 november och onsdagen den 11 december med start kl 18.00.

12. Arbetssätt
Ordförande gör lista över fika-ansvarig som mailas ut i förväg. Samtliga datum för våren kommer att
beslutas under hösten.

13. Övriga frågor
Styrelsemötet valde Henry Nilsson och Ulf Eriksson till justeringsmän av protokollet.
Beslut fattades om att lägga ut information på MFSLs hemsida om föreläsningen Konsten att överleva som
tonårsförälder som hålls av Christina Stielli den 12 november kl 19.00 i Kungsholmens kyrka. Fri entré.

14. Mötet avslutas
Mari förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

