Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2020 kl. 18-20 i lärarrummet
Närvarande:
Styrelsen: Karin Alexandersson, Elin Linnarsson, Alexandra Anelli, Lotta Sundell
Skolledning: Gabriella Björk (rektor HUM och SAM), t o m punkt 2
Elevkåren: Ester Sundmalm
1. Mötet öppnas
2. Skolledningen informerar – Christel Mjörnheim (rektor för ES och MU) har varit i kontakt
med Karin före mötet. Christel föreslår att datumet för föräldraföreläsningen om droger
flyttas fram till 12 mars (i stället för tidigare föreslaget datum 6 februari). Detta förutsatt att
föreläsaren från Stadsdelsförvaltningen kan, skolledningen hoppas också att kunna få med
någon från närpolisen.
Gabriella informerar om tre Erasmusprojekt som skolan är involverad i – ett språkutbyte
med Spanien, ett projekt i slutet av januari där Södra Latin är värd och tar emot 35 elever
och tio lärare och senare i vår en Norge-resa för sju elever och två rektorer, till en konferens
om social inkludering.
3. Elevkåren informerar – Planeringen inför Kårens årsmöte den 19 februari pågår för fullt. I
övrigt pågår en del mindre event – bl a ”Klasskampen” (flera mindre event med tävling
mellan klasserna med ett hemligt pris) och Alla hjärtans dag. Kåren kommer också
tillsammans med Kungsholmens gymnasium att arrangera en temavecka om psykisk ohälsa –
Project Mental Health.
3. Protokoll från styrelsemötet 2019-12-04 godkänns.
4. Skåp i källaren – vaktmästaren har uppmärksammat oss om ett låst skåp i källaren som
står i vägen. Oklart vad som finns i skåpet. Karin har varit i kontakt med tidigare ordförande
Niklas Frank, som hänvisade till förförra ordförande Margareta. Alexandra ska höra med
Föreningen Södra Latinare om de vet något om skåpet, annars får vi fråga Margareta.
5. Ekonomi – Elin har nu fått tillgång till bankkontot hos Nordea och tagit över fullt ut som
kassör. Hon ger en kort lägesrapport om ekonomin. Som det ser ut nu ligger utbetalt belopp
för bidrag etc hittills under läsåret högre än tidigare år. Beträffande Elevkårsfonden som
MFSL bidrar till ska Elin kolla upp hur det fungerar rent praktiskt med utbetalningar etc.

6. Öppet Hus - Äger rum den 21 januari kl 17-20. Karin och Jenny C deltar, från kl 18 även
Alexandra. Till dess behöver Nyhetsbrevet vara klart.
7. Tranströmerstipendiet – Alexandra ger en lägesrapport, arbetet ligger i fas. SLAVS
informerar om årets stipendium på samlingen den 17 januari. Information sker bl a även
genom affischer på skolan liksom skolanst tv. Prisutdelningen sker på samlingen fredagen
den 17 april. Vilka från styrelsen har möjlighet att vara med och hjälpa till med den
efterföljande lunchen? Frågan tas upp igen på nästföljande möte.
8. Körkortsteorin – Datumen (4, 11, 18 och 25 mars) är spikade med Ringens bilskola, sista
dag för anmälan och betalning är den 20 februari. Lotta stämmer av med Cecilia Anknert i
början av februari ang antalet anmälda. Beroende på intresset får vi då överväga om ev
ytterligare kurs under våren. Lotta kontaktar Cecilia och kollar upp om information går ut på
skolans tv. Karin har lagt upp information på MFSL:s hemsida och ska också lägga upp
information på MFSL:s Facebooksida.
9. Nyhetsbrev – Det visar sig inte finnas några fullständiga listor över vårdnadshavarnas
mejladresser. Vi enas om att liksom tidigare göra utskick via vanlig post och om det är
möjligt komplettera med ett utskick via mejl. Kåren kan liksom tidigare hjälpa oss med att
iordningställa det postala utskicket.
10. Bidragsansökningar – Det har inkommit fem ansökningar
1) Läroverksfejden, ansökt belopp 12000 kr. MFSL har tidigare givit bidrag och vi är positiva
till att göra det även i år, inväntar dock först besked från övriga deltagande skolor. Karin har
haft kontakt med KG Parents (Kungsholmen) och fortsätter söka övriga skolors
föräldraföreningar. Ester kommer återkomma med information om vilken skola som ersätter
Östra Real, som står över i år.
2) Ansökan från SLUM (Södra Latins Unga Musiker) för fika och snacks i samband med
utbytesprojekt/konsert i skolan oktober 2019, ansökt belopp 1000 kr, beviljas.
3) Ansökan från Kåren, fika för deltagarna på Kårens heldags-årsmöte den 19 februari,
ansökt belopp 5000 kr, beviljas.
4) Ansökan från Kårens Miljöutskott för en s k Fimpomat i anslutning till rökruta. Avslås då
rökrutan finns utanför skolan sområde.
5) Ansökan från Kårens Demokratiska utskott för ännu ej fastställd föreläsare vid Kårens
temavecka Project Mental Health, sökt belopp 5000-6000 kr, beviljas, utbetalas i efterhand
då summan är fastslagen, dock max 6000 kr.
11. Övriga frågor- Lärarfrukosten som MFSL vid flera tillfällen anordnat lärarnas första dag
på vårterminen anordnades ej i år. Styrelsen får längre fram ta ställning till om traditionen
ska återupptas.

