Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 4 december 2019 kl. 18-20 i lärarrummet
Närvarande:
Styrelsen: Karin Alexandersson, Elin Linnarsson, Pedro Ordenes, Lotta Sundell
Skolledning: Christel Mjörnheim (rektor estet och musik), t o m punkt 2
Elevkåren: Ester Sundmalm, t o m punkt 3
1. Mötet öppnas
2. Skolledningen informerar – Christel berättar att man fortsatt har kontakt med närpolisen
och fältassistenterna med anledning av att det på senare tid kommit signaler om droger, att
det förekommer försäljning kring skolan, vilket man ser mycket allvarligt på. Skolledningen
planerar att i början av vårterminen, preliminärt i februari, anordna en obligatorisk
information - ledd av polisen - för eleverna i aulan. Skolledningen och kåren för också
diskussioner om ett ev. samarbete kring problemet.
Planering för julavslutningen den 19 december pågår, de kommer att vara två avslutningar –
kl 15 för årskurs 1 och 2 samt kl 16 för årskurs 3.
3. Elevkåren informerar – Ester presenterar de nomineringar som inkommit till stipendiet
Södraandan. Styrelsen beslutar att dela ut stipendiet till två av de nominerade - Astrid
Berntsson resp SLAVS – Södra Latins Audiovisuella Sällskap. Amalia och Jenny C ansvarar för
utdelningen på julavslutningen. Karin fixar diplom.
Kåren anordnar många aktiviteter, bl a workshop med temat självkänsla, miljövecka,
klädbytardag och ”Secret Santa”. Man har även inlett planeringen för årsmötet i februari.
3. Protokoll från styrelsemötet 2019-11-07 godkänns.
4. Ekonomi - Nordea är kontaktad för att styrelsens nya firmatecknare ska ges behörighet.
Elin Linnarsson, vår nya kassör, har haft en bra överlämning och genomgång med vår tidigare
kassör Elin Malmer.
5. Tranströmerstipendiet – Alexandra meddelar via mejl att juryn har haft sitt första möte
och enats om tema och förslag på datum. Inbjudan kommer att gå ut i skolans olika kanaler
- tv, veckobrev, instagram, hemsidans kalender, affischer, skolans bibliotek och MFSL:s
hemsida. Budgeten uppskattas bli ungefär som förra året.

Alexandra flaggar också för att hon inte kommer att ha möjlighet att vara samordnare för
stipendiet under nästkommande läsår.
6. Körkortsteorin – Lotta har fått förslag från Ringens bilskola på datum för vårterminens
körkortsteorikurs - Onsdagen den 4, 11, 18 och 25 mars kl 17:10 på bilskolan. Vi spikar dessa
datum.
7. Vårens nyhetsbrev – Karin har kontaktat Gürgün Görken, administrativ chef på skolan,
och frågat om möjligheten att skicka ut information till föräldrar/vårdnadshavare via mejl,
han ska kolla upp detta. Karin kontaktar skolledning och kåren för texter samt Mats Ceder
angående layout. Underlaget bör vara klart före nyår. Vidare diskussioner får ske på mejl.
8. Bidragsansökningar. Fem ansökningar har inkommit.
1) 6000 kr för skoltröjor genom Elevkårsfonden. Vi beslutar att Fonden fortsätter som förut,
dvs med en påfyllning inför varje nytt läsår så att summan uppgår till 5000 kr. Beslut om
användande och administration av pengarna görs av Elevkåren och skolsköterska/kurator.
Karin kollar upp vem som administrerar själva kontot.
2) Ansökan för upprustning av omklädningsrum för manliga esteter. Avslås, för begränsad
målgrupp.
3) Läroverksfejden, ej angivet belopp. Ajourneras, Karin kontaktar Läroverksfejdens
ordförande för precisering av summa och användning av pengarna.
4) Ansökan från Kårens Serviceutskott 2000 kr för workshop för eleverna med temat
självkänsla. Beviljas.
5) Planerad konsert/föreställning, ett samarbete mellan elever från alla estetiska program på
skolan. Ett delbelopp på 3000 kr beviljas.
9. Rutiner kring protokoll – Lotta skickar skrivet protokoll till Karin för genomläsning och
mejlar sedan ut det till alla, ev kommentarer ska lämnas inom 1 vecka, och därefter läggs
protokollet upp på hemsidan.
10. Övrigt Karin ska kontakta Jenny C om sammanställning av telefonlista för styrelsens
medlemmar. Karin har skapat ett konto på molntjänsten www.box.com för arkivering av
styrelsens dokument.
11. Kommande möten – Vårens möten 15 januari, 2 mars (OBS! nytt datum i stället för 17
februari), 2 april och 11 maj. Om behov uppstår kan ev ytterligare datum tillkomma.
12. Mötet avslutas

Vid tangentbordet: Lotta Sundell

