Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte torsdagen den 7 november 2019 kl. 18-20 i lärarrummet
Närvarande:
Styrelsen: Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Amalia Årfelt, Elin Linnarsson, Pedro Ordenes, Lotta
Sundell
Skolledning: Christel Mjörnheim (rektor estet och musik)
Elevkåren: Ester Sundmalm, Benjamin Malinowsky (revisorssuppleant MFSL)
1. Mötet öppnas
2. Skolledningen informerar – mycket på gång, skolan har bl a nyligen haft besök från Sibeliusgymnasiet i Finland, dansklasserna på skolan har också ett inplanerat besök i Finland. Fortsatt högt
söktryck till skolan, idag går ca 1150 elever på skolan. Christel påtalar att det på senare tid kommit
fler signaler om droger, att det förekommer försäljning kring skolan, vilket man ser mycket allvarligt
på. Skolan har inlett samarbete med närpolisen och fältassistenter, planer finns på utbildning för
personal, information för elever och även föräldramöte. Kåren också engagerad. På mötet uppkommer tankar om ev möjlighet till samarbete mellan skolledning, MFSL och kåren. Frågan tas upp
igen på nästa möte.
Styrelsen tar upp frågan om det finns möjlighet att göra utskick, t ex Nyhetsbrev, till föräldrar via mejl
istället för via vanlig post. Gürgün Görken är administrativ chef på skolan, Karin kontaktar honom för
att höra sig för om möjligheten.
Gabriella Björk (rektor för Hum/Sam) meddelar via mejl att skolan nu har besök av ett antal lärare
och skolledare från fem olika länder inom ett Erasmus +-projekt och att man tillsammans arbetar
med att lägga upp en plan för sex olika konferenser, som kommer att äga rum under 2019-2021.
Teman för dessa är bl a migrationsfrågor, social inkludering och europeiska värderingar. I januari
2020 kommer Södra Latin vara värd för ett Erasmus+-projekt och ta emot 35 elever från skolans
samarbetspartners.
3. Elevkåren informerar – Kårkortet har återlanserats, vilket är kostnadsfritt för alla medlemmar och
ger rabatter runt om på söder, man har också haft försäljning av skolkläder. I januari 2020 planeras
en välgörenhetsfest tillsammans med Kungsholmens gymnasium och Viktor Rydbergs gymnasium.
Kåren har också relanserat ”Visselpipan”, dit elever kan rapportera problem eller orättvisor på
skolan eller lämna förslag och synpunkter. Kåren kan sedan ta upp dessa vid möten med rektorerna.
Anmälaren kan vara anonym om så önskas.
3. Protokoll från styrelsemötet 2019-10-10 godkänns.
4. Kassör - Elin Linnarsson tar över som kassör, hon tar kontakt med Elin Malmer för överlämning.
Karin ombesörjer att det konstituerande protokollet skickas till Nordea.

5. Årsplanering och fördelning av arbetsuppgifter
Nyhetsbrev , 2 st per år, skickas ut i början av terminen – utskicket för vårterminen tas upp på
styrelsemötet i december.
Skolavslutning december – utdelning av Södraandans stipendium. Amalia och Jenny deltar vid
utdelning. Kåren ser till att mejla ut nomineringar i god tid före styrelsemötet i december.
Lärarfika januari – vi beslutar att inte anordna det denna gång.
Öppet Hus 21 januari kl 17-20, Jenny, Amalia, Karin och Pedro anmäler intresse för att vara med.
Nyhetsbrev bör då finnas för utdelning.
Tranströmerstipendiet – Alexandra ansvarar för, tas upp på styrelsemötet i december.
Körkortsutbildningen – MFSL:s insats klar för detta år. Kursen full (30 anmälda). Lotta har skött
kontakt med skolan (Cecilia Aknert) och Ringens körskola och erbjuder sig att ta på sig ansvaret
fortsatt för läsåret. Beslutas att vi föreslår körskolan att ha en kurs med start i början av mars och
beroende på söktrycket ev utöka med ytterligare en kurs senare under våren.
Hemsida och Facebook – Karin och Jenny ansvarar för.
Information på föräldramöten hösten 2020 – tas upp längre fram.
6. Bidragsansökningar - Fem ansökningar har inkommit, samtliga bifalles
1) Level Up – ledarskapsutbildning för 2 st styrelsemedlemmar Kåren – 6000 kr.
2) Humanistfestivalen, bl a föreläsningar, workshops, för elever på Humanistprogrammet – 4000 kr.
3) Kaffemaskin – ansökan från Serviceutskottet – för användning då kåren bjuder på frukost på
skolan – 989 kr
4) Kickoff för 70 kårmedlemmar 19 okt 2019 (bl a lokal, fika) – 2000 kr
5) Kåren – sociala utskottet – bidrag för att dela ut gratis fika på ”Caffizhäng”. Ansökt belopp 2000 kr.
Beviljas med den summa som behövs för kaffe och tillbehör, bör dock bli lägre än ansökt summa, då
kaffemaskinen som Serviceutskottet beviljats bidrag för kan användas.
Pedro skall till nästa mötet kolla upp vad som står i stadgarna angående policy för bidragsansökningar.
7. Kommande möten – nästa möte flyttas till onsdagen den 4/12. Läsårets övriga möten spikas på
decembermötet.
8. Mötet avslutas

Vid tangentbordet: Lotta Sundell

