Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll styrelsemöte 14 december 2016
Närvarande
Styrelsen Margareta Ödmark, Richard Butler, Lars-Göran Floser, Karin Fährlin, Niklas Frank och Elin Malmer
Skolledning Eva Wallin
Elevkåren Anna Örneus

1. Mötet öppnas
2. Föregående protokoll 2016-11-16
-

Beslut: styrelsen beslutade att godkänna protokollet

3. Information från skolledning
-

Alla tre rektorer på plats sedan oktober. Ny personal på plats i början av nästa år: administrativ
chef, expeditionschef, specialpedagog och studievägledare.

-

Elevhälsan. Ett utvecklingsprojekt har påbörjats med fokus på förebyggande arbete, studieteknik,
förebygga stress etc.

-

Frånvarouppföljningen: Ska följa CSN:s riktlinjer. Orsaker till frånvaro ska följas upp i ett tidigt skede
och orsaker till frånvaro ska utredas i varje individuellt fall. Kontaktlärarna ska hålla en presentation
av de nya reglerna i januari. MFSL nämner ev. ”frånvaropolicyn” i sitt nyhetsbrev, och ber
föräldrarna lämna kontaktuppgifter till skolan för att skolan ska kunna återkoppla om frånvaro. Eva
skickar lite infomaterial till styrelsen i förtroende.

-

Samarbetsprojekt på gång med Svenska Akademien om språkinlärning och språkundervisning i
introduktionsklasserna.

4. Elevkåren informerar
-

Elevkåren har sitt årsmöte 21 februari, 2017. Anna Örneus deltar i MFSL fram till dess och i den nya
kårrepresentantens första möte. Kåren önskar ett bidrag till mötet i linje med förra året. Elin kollar
hur mycket bidrag som gavs förra året.

-

I december pågår decemberjakten – som ett slags icke-religiös adventskalender.

-

Musikhjälpen anordnas i år tillsammans med Globala gymnasiet (se punkt 5.b. nedan).
Biljettförsäljningen går lite knackigt men kåren jobbar för att öka försäljningen. Datum flyttat från
den 12/12 till den 18/12.

-

MFSL har tidigare beviljat ett bidrag till en blixt och en hårddisk. Priset är 2099 vilket är 200 mer än
man sagt tidigare. MFSL betalar ytterligare 200 kronor.

-

Fonden för att bidra till elever som inte har råd att delta i aktiviteter, köpa studentmössa o.dyl.
Kassören i elevkåren och revisorerna vill av praktiska skäl inte ha ett separat konto för fonden. Vi
undersöker vad som är lämpligt och återkommer.

-

Överskottet på 1500 kronor från hälsoveckan får användas till blommor för årets lärare (750
kronor) och för fika för elevkåren och utskottsledamöterna.

-

Fruktbidraget förra tisdagen var mycket uppskattat, särskilt som det var matteprov den dagen.

5. Bidragsansökningar
-

5.a. Södra latins språksällskap har sökt bidrag till en humanistfestival 9-10 mars 2017. I programmet
ingår bland annat att Anna Toresdotter är påtänkt att föreläsa om Kultur och Hälsa till en kostnad
av 3 500:- inklusive moms. Föreningen vill kunna bjuda in ytterligare talare. Vid det förra
styrelsemötet beslutade styrelsen att be föreningen återkomma med mer detaljer – belopp och
syfte. I princip var styrelsen positiv till stöd.

-

5.b. En ytterligare ansökan (från Teodor Eliasson HU14B) har kommit in om bidrag till föreläsning

”Tänk inte på en gul banan” som ges av företaget Psykologifabriken. Arvodet är 20 000 kronor plus
moms vilket uppges vara ett rabatterat pris för att det handlar om en skolförening.
Styrelsen ansåg att priset var mycket högt och beslutade att återkoppla till språksällskapet och be
dem undersöka andra alternativ.
-

5.c. Elevkåren har ansökt om bidrag på 20 000:- för att bekosta vakter till festen Musikhjälpen.
Styrelsen beslutade genom mailkontakt före mötet att bevilja 13 000 kronor. Om
biljettförsäljningen blir under förväntan och elevkårens kalkyl inte går ihop kan styrelsen överväga
ytterligare bidrag.

-

5.d. Styrelsen besluta att skjuta till ytterligare 200 kronor för inköp av en blixt och en hårddisk, som
blivit dyrare än beräknat (se under Elevkåren informerar).

6. Aktiviteter & projekt
a. Körkortsteorin: Den första av tre omgångar är fulltecknad. Det är 26 anmälda till den andra
omgången och 8 anmälda till den tredje. Det vore bra om elevkåren kunde puffa de
kommande omgångarna i samband med vårens terminsstart. Skolans nya skolsekreterare
Anu Kyngäs kommer framöver att vara MFSL´s kontaktperson. Karin Dahl håller i
körkortsteorin året ut, därefter tar Angie över.
b. Tranströmer: Tema och genre skulle ha tillkännagivits vid samlingen fredagen den 25
november men glömdes av olika skäl bort av SLAVS. Skolans bibliotekarie satte dock upp
affischer och lade ut informationsblad i biblioteket samma dag. En påminnelse på en
samling i början av nästa termin vore bra. Karin/Helena eller Mia tar kontakt med SLAVS
om detta.
2017 års genre är en novell och temat är att den ska inspireras av tre Tranströmerdikter:
Eldklotter, Madrigal, och Fasader II.
Sista inlämningsdag är 24 februari. Juryn kommer att träffas i mars för att bedöma och
besluta vilka bidra som ska få stipendier.
Åtgärd: MFSL lägger ut information på föreningens hemsida och försöker nå ut med
information även på andra sätt.
c. Norrnässtiftelsen: Årsmötet är i mars 2017. MFSL behöver en ny representant till dess. Före
detta rektorn Lillemor Larsson, som slutat på skolan, kommer också att behöva en
ersättare.
d. Södra Andan:
i. Skolans personal och elevkåren kan nominera. Nomineringar kunde lämnas in fram
till och med 8 december. Utdelning på julavslutningen 21 december. MFSL beslutar
vid dagens styrelsemöte vilka som ska få stipendiet/stipendierna.
ii. Det har kommit in tre nomineringar. (Se bilaga.)
iii. Beslut: Styrelsen bedömde att alla nominerade levde upp till kriterierna och
beslutade enhälligt att alla tre skulle få stipendium.
e. Skolpersonalens fika: Detta kommer att äga rum morgonen den 9 januari, 2017. Minst tre
styrelseledamöter behöver vara här tidigt på morgonen för att förbereda. Margareta, Elin
och eventuellt Helena samt Richard kan vara med och förbereda.
f. Öppet hus på Södra Latin äger rum den 18 januari 2017 kl. 17:00-20:00. MFSL kommer som
vanligt att finnas på plats för att informera om sin verksamhet. Margareta inhandlar
pappersklätt godis att dela ut under kvällen. Minst fyra styrelseledamöter behöver kunna
vara på plats under två pass.
Pass 1, 16.30–18.30: Margareta & Lars-Göran
Pass 2, 18.30–20.30 Niklas & Karin & Richard
7. Ekonomin
Elin redovisade det ekonomiska läget, som var gott.

8. Övrigt
a. Nyhetsbrev: Mats Ceder åtar sig som vanligt att ta fram layouten på ett nytt nyhetsbrev.
Alla bör tänka på innehåll och bidra med det senast under mellandagarna så det hinner
komma med inför Södras öppna hus den 18 januari. Bidrag till nyhetsbrevet skickas till
Margareta.
9. Kommande styrelsemöten:
11 januari,
8 februari,
14 mars,
22 mars, styrelsemiddag, ej möte. Avtackning av elevkårens representant och välkomnande av den nya.
5 april,
9 maj,
7 juni
Alla möten kl. 18.00.
Margareta skickar ut lista över fikaansvarig.
10. Mötet avslutas

