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Confidential	

Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 1730-1900. 
 
Närvarande: Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Elin Linnarsson, Amalia Årfelt, 
Thyra Carlsson (Elevkåren) 
   
Skolledningen: Gabriella Björk   
 

1. Mötet öppnas 
 

2. Kort status 
Kort genomgång av Gabriella som bl a informerade om att 50-personers 
regeln inte gäller för skolor. Inga föräldramöten kommer dock hållas utan 
information kommer komma via informationsmaterial och hemsidor. 
Datumet för Tranströmerstipendiet diskuterade och eventuellt funkar inte 
det preliminära datum som varit uppe som förslag. 
 

3. Elevkåren rapporterar kring aktiviteter som genomförts för att hälsa 
ettorna välkomna till Södra Latin under deras första dag på skolan. Man 
lyckades också genomföra Covidsäkra aktiviteter. Elevkåren hälsar att 
man var mycket nöjd att man tillsammans med MFSL lyckades genomföra 
studentutspring våren 2020.  
 

4. Protokoll från förra mötet godkändes utan anmärkning. 
 

5. Elin informerade om ekonomin och det generella läget. 
Balansräkningen är lämnad till revisorn. 32700 i kostnader tillhör eg förra 
året och merparten av detta gäller kostnaden för körkortsteorin. I övrigt 
går vi plus och har i nuläget ca 140000 sek på kontot. Vi diskuterade även 
budget och årets kostnader för vissa återkommande aktiviteter som inte 
kommer finnas med bl a Tranströmerlunchen som försvinner pga Covid. 
Vidare informerades det om att i Elevkårsfonden ska det alltid finnas 5000 
sek inför varje läsår för elever i behov av ekonomiskt bidrag. Elevkåren 
informerar om fonden.  
Elin tar över körkortsteorin för att ha kontroll på anmälningar och vilka 
som betalar. Styrelsen beslutar att inte försöka driva in det fåtalet gamla 
avgifter för teoriutbildningen som inte betalats. 
 

6. Inkomna bidragsansökningar: 
 
Ansökan 1. Tryck av broschyr till ettorna  
Elevkåren 
8800 kr (7940 kr för tryck + 476,4 kr moms + 380 kr för frakt)  

 
Ansökan 2. Livestream utspring (egentligen redan godkänt) 
Elevkåren 
5000 kr  
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Samtliga bidrag godkännes.  

7. Årsmötet 
Beslutades att genomföra årsmötet ons 30 september 
Beslutades att utöver detta ha ett vikmöte. 8 sep 1700 för att kuvertera 
informationsbrev till föräldrar. 
 

8. Tranströmerstipendiet 
Alexandra kommer återkoppla, väntar på info om vi kan använda 
biblioteket som lokal. 
 

9. Nyhetsbrevet 
Nästa vecka kommer en draft som Karin kommer ta fram. 
 

10. Avhandlat på mail sen förra mötet – Inga kommentarer framhölls. 
 

11. Övrigt 
Rundvandring innan årsmötet - Elevkåren är med och visar skolan 
 

12. Mötet avslutas 
 

 
 
 
Vid tangentbordet    
Jenny Cohen 


