Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll konstituerande styrelsemöte 11 oktober 2016
Närvarande:
Styrelsen Helena Bjuremalm, Richard Butler, Karin Fährlin, Angie Forsell, Niklas Frank, Elin Malmer,
Susanne Olsson, Mia Taraba, Lars-Göran Floser, och Margareta Ödmark
Skolledning Gabriella Björk, Christel Mjörnheim
Elevkåren -

1. Mötet öppnas med en presentationsrunda och en snabb genomgång av vad som redan är planerat
Både nya och gamla ledamöter presenterade sig, liksom skolledningen.
2. Konstituering av styrelsen
a) Val av personer som undertecknar detta beslut
Niklas Frank och Mia Taraba valdes att underteckna beslutet.
b) Val av kassör
Till kassör valdes Elin Malmer
c) Val av sekreterare
Helena Bjuremalm valdes till sekreterare
d) Val av firmatecknare
Margareta Ödmark (ordförande) och Elin Malmer (kassör) valdes till firmatecknare, var och en
för sig
e) Beslut om att styrelsen är konstituerad
f)

Styrelsen beslutade att den härmed är konstituerad

Val av representanter till arbetsgrupperna
a. Körkortsteorin – Angie Forsell valdes, och ska få en introduktion av Karin Dahl som har
haft hand om körkortsteorin de senaste åren.
Uppföljning: Margareta ser till att Angie och Karin får kontakt.
b. Tranströmer – Karin Fährlin, Helena Bjuremalm, och Mia Taraba valdes
c. Norrnässtiftelsen – Helén Nåtoft är representant till nästa årsmöte som äger rum i
mars 2017.
Uppföljning: Valet av ny representant skjuts upp till ett kommande styrelsemöte i god
tid inför Norrnässtiftelsens årsmöte. Margareta ser till att den som så småningom väljs
får kontakt med Hélen.
d. Ansvarig för webb och nyhetsbrev – Niklas Frank valdes till ansvarig.

3. Föregående protokoll (årsmötesprotokoll)
-

Protokollet är klart, och justerat av en av två justeringspersoner. Godkännandet får därför
vänta till ett kommande möte.

4. Information från skolledning
-

Klasserna på samtliga program är fulla; söktrycket var och är stort.

-

Skolstarten gick bra trots att ingen av rektorerna hade varit med vid en skolstart på Södra
förut. Att samtliga i ledningen är nya ger också möjligheter till förändringar.

-

Per Angerpriset ska precis som förra året delas ut i Södra Latins aula i närvaro av särskilt
inbjudna gäster, inklusive demokratiminister Alice Bah-Kuhnke. Samhällsklasserna har
förberett frågor till ceremonin.

-

Gymnasiemässan äger rum 20-22 oktober på Älvsjömässan. Personal och elever ska
medverka.

-

Uppföljning skolledningen: MFSL bad om mer information om kommande
arbetsmarknadsdagar. Eventuellt skulle ett tidigare MFSL-initiativ om att bjuda in jurister
med arbetsrättslig expertis till skolan kunna infogas i arbetsmarknadsdagarna, istället för
att ha det separat.

-

Uppföljning MFSL: Ordföranden ska dela det senaste årets protokoll med skolledningens
representanter i MFSL så att de kan få en samlad bild om vad som diskuterats.

5. Elevkåren informerar
-

Punkten utgick då elevkårens adjungerade ledamot inte kunde komma.

6. Bidragsansökningar
a. Ordföranden gick kort igenom budgetläget samt beslutskriterier för bidragsansökningar.
b. Fotoblixt och hårddisk till PR-utskottet.
Beslut: Styrelsen godkände ansökan.
c. Frukt vid hälsoveckan (vecka 47) som elevkåren anordnar.
Beslut: Styrelsen godkände ansökan.
7. Ekonomin
8.

Ingen rapport denna gång.

Aktiviteter & projekt
a. Körkortsteorin: första kursen är redan fulltecknad.
b. Tranströmer: ett förmöte hölls idag den 11 oktober för att enas om mötesdatum och inleda
diskussion om form och genre.
c. Norrnässtiftelsen: ingen rapport.

9. Övrigt
-

Susanne Olsson, som valdes in i styrelsen vid årsmötet meddelande före mötet att hon
tyvärr inte kan vara med det här läsåret.

-

23 november föreläser Sara Widén om psykisk ohälsa

-

En kort diskussion följde om huruvida mobbning förekommer på Södra. Ingen ledamot
hade hört talas om någon mobbning.

-

Uppföljning: vid nästa möte frågar MFSL ändå hur skolan arbetar mot mobbning.

-

Därefter följde en diskussion om vad MFSL skulle kunna göra för att stötta
språkintroduktionseleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare.

-

Uppföljning: vid nästa möte frågar MFSL kårens representant om/med vad de behöver stöd

för att stötta språkintroduktionseleverna. Hur vi kommer i kontakt med deras
föräldrar/vårdnadshavare återstår att diskutera och enas om.
10. Höstens möten
-

Höstens möten äger rum 16 november och 14 december, kl. 18.00-20.00 (senast) i
lärarrummet.

11. Mötet avslutades
Vid protokollet: Helena Bjuremalm
Protokollet för det konstituerande styrelsemötet undertecknas av:

…………………………………………………

………………………………………………………….

Niklas Frank

Mia Taraba

Datum:

Datum:

