Målsmånnens Förening Södrå Låtins
gymnåsium (MFSL)
Protokoll styrelsemöte 20 september 2017
Närvarande:
Styrelsen Richard Butler, Margareta Ödmark, Karin Fährlin, Niklas Frank, Elin Malmer, Angie Forsell
Elevkåren Ellen William-Olsson

Mötet öppnades
Föregående protokoll 2017-08-22 godkändes
Elevkåren informerar
Välkomstfesten: Stor efterfrågan, i storleksordningen 500 personer.
Idag finns inga gränser för antalet biljetter per person och det är också fritt fram för elever från andra
skolor och andra årskurser än ettor att köpa. Hittills tycks det inte ha varit ett problem att ettorna
inte kan gå därför att biljetterna är slut, men det finns en uppenbar risk att det kan bli så i framtiden.
Festen ska vara en välkomstfest för de nya ettorna och MFSL skickade därför ett önskemål till kåren
om att på något sätt säkerställa att ettorna på Södra Latin prioriteras. Kåren skulle t.ex. kunna
reservera biljetter eller ge förtur. Kåren skulle diskutera detta.
Bidragsansökningar
Tre bidragsansökningar hade kommit in:
1. Kårens miljökommitté hade ansökt om 308 kronor för återvinningskärl till skolan
2. Demokratiska utskottet hade ansökt om 1 800 kronor för två föreläsningar om psykisk ohälsa (har
vi deras namn?)
3. Föreningen Dumbledores army hade ansökt om 2 500 kronor för mat och dekorationer till deras
fest för nya medlemmar.
Alla bidragsansökningar beviljades.
Körkortsteorin
Det är 20 personer anmälda till terminens första kurs, tio platser finns kvar. Kåren informerar om att
det finns platser kvar.
Elin meddelade att Det blir mycket jobb att ansvara både för ekonomin och för körkortsteorin.
Ansvarsfördelningen i styrelsen bör ses över efter årsmötet när den nya styrelsen är vald.
Tranströmerstipendiet
Karin och Helena håller på att lämna över detta till Richard.
Nyhetsbrevet
Skickades ut den 6/9 till alla vårdnadshavare och dessutom delades det ut vid de två
informationsträffarna för nya föräldrar
Årsmötet
Kommer att äga rum den 27/9 i sal A 124 A 125.
Rundvandring på skolan under kårens ledning kl. 18 och mötet börjar kl. 19.

Kallelse till årsmötet har gått ut till alla med nyhetsbrevet och årsmöteshandlingarna ligger både på
Facebook och på föreningens hemsida.
Föreläsning SKUM 26/10
Eddie Sandström från SKUM (Stockholms skolors ungdomsmottagning) håller en föreläsning den
26/10 om deras verksamhet, så att föräldrar känner till den och kan lotsa sina ungdomar om det
behövs. Elin åtog sig att ta emot Eddie, hjälpa till med praktiska frågor och hålla en introduktion före
föreläsningen. Aulan är bokad.
Framtidsdagen 6/12
Studie- och yrkesvägledare Lena Rutqvist efterlyser föräldrar med olika yrkeserfarenheter som kan
komma och berätta om sitt yrkesområde.
Mötet avslutades

Vid protokollet
Niklas Frank

