Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 13 november 2013
Närvarande
Styrelsen Mari Fogelberg (ordförande), , Susanne Bergeling, IngaLill Sandin, Karin Dahl, , Rama
Saha, Helén Nåtoft, Henry Nilsson, Johan Dahlin, och Håkan Nilsson,
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Pelle Ekdahl

Frånvarande
Styrelsen Sören Lindström, Ulf Eriksson, Thomas Busch, Karin Kalldin och Kenneth Schlaich.

1. Mötet öppnas
Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes (2013-10-23)

3. Elevkåren informerar
Mössprovning och lansering av Södra mössan sker den 14-15/11.
Killergames pågår, det har gått bra hittills.
Killergames festen kommer att vara den 6/12 i Porslinsfabriken.
Ett medlemsmöte kommer att hållas den 11/12 inför årsmöte 5/3 2014.
Förslag på skolklädeskollektion kan komma att föreslås, dock ej säkert beroende på tid.
Ett förslag finns på att etablera en CV stuga
Skolmatskampanj, med inriktning på vegetariska rätten, uppmana elever att komma in med förslag på
vegetariska rätter. Anslagstavla ”Vegen” sätts upp.

4. Rektor informerar
Gymnasiemässan vecka 47, 21-23/11 samt öppet hus i januari

5. Ekonomi
Det fanns inget specifikt att rapportera, dock diskuterades det om:


Förslag på att skapa en målsättning om andel föräldrar som blir medlemmar i MFSL
Helén Nåtoft fick uppdraget att föreslå en målsättning till nästa styrelsemöte



Det diskuterades om att eventuellt undersöka ytterligare initiativ – Belysning i Aulan – Patrik ser
över om det finns en kostnadsuppskattning



Önskemål från Elevkårens PR-utskott om en färgskrivare som ersättning för dokumentation av
Tranströmer stipendiet , kostnad ca 10 310 kr inklusive moms och frakt .

Styrelsen beslöt att stödja inköpet.

6. Pågående aktiviteter & projekt:
- Personalfika
Genomfördes den 5/11 och var mycket lyckat.
Personalfikat ägde rum i lärarrummet tisdagen 5 novembe. Föräldraföreningen bjöd skolans lärare,
personal och ledning på fika och fikabröd, och tog tillfället i akt att tacka för det fantastiska sätt de alla tar
omhand våra ungdomar, och att presentera föreningen. Ett mycket uppskattat arrangemang. Ett bra tillfälle
att både visa uppskattning och få träffa skolans personal. Bilder publiceras på MFSL’s hemsida.

- Södra-andans stipendium
Fyra nomineringar har inkommit hittills, bra respons

- Anti-rök
Gruppen hade möte vecka 45, förslag på aktiviteter tillsammans med ytterligare en part ”smart ungdom”
samt att uppmärksamma tobaksfria veckan tillsammans med folkhälsoinstitutet. Patrik har tagit kontakt
med sluta röka linjen och försöka få dem att komma till skolan för att informera. Få ut information i Mitt i
som artikel. Positiv återkoppling från stadsdelsförvaltningen! Patrik beskrev om hur gruppen har angripit
problemställningen. Problemet har flyttats ut utanför skolans område och det drabbar bl a boende.
Hur får vi till en rökfri skoltid?
En fråga som kom upp: Kommer eleverna att bli belönade fler gånger?
Roligt att det går så bra!

- Välbefinnande bland elever
Vid första mötet diskuterade ramarna för gruppen och återanvände arbetssättet för antirökgruppen. Frågor
som kom upp var: Vad har skolan för behov av gruppen?
Gruppens mål, avgränsningar, gruppens roll. Vad är rimligt att uppnå per år. Vilken signaleffekt ska det ge?
Struktur- hur går gruppen tillväga. Vilka träffar ska initieras?
Gruppen ifrågasatte elevkårens fråga om betygssättning av lärarna.
Tänk igenom behoven utifrån de olika intressentgruppernas perspektiv. Elever, föräldrar och lärare.
Utse representanter från respektive intressentgrupp.
Elevhälsan borde vara representerad
Förslag på uttryck ”mellanmänsklig ställning”
Hur fångar gruppen stressfaktorerna?

Kommande aktiviteter:
-

Utse representanter för de olika intressentgrupperna

-

Bestäm ett möte där samtliga intressenter kan delta

- Körkortsteori
Inget rapporterades

- Tranströmer
Ett möte hölls vecka 45, tema är beslutad samt tidplan är framtagen. Tema offentliggörs den 6/12.
Kommande aktivitet: Att ta kontakt med SLAVS förplanering av utdelningen.
Tidplan:
- Drive i januari
- Annonsering vecka 8.
- Bidragen inskickade 21/2
- Beslut tas den 4/4
- Utdelning 25/4.
En fråga som kom upp var om det vinnande bidraget har blivit publicerat.

- Arbetsro i skolan
Inget rapporterades

7. Bidragsansökningar


MFSL stödjer med 3 vakter för Killergames festen koplat till ansökan som inkom i oktober



Avseende ansökan om fiskar till akvariet har ingen ytterligare information inkommit.



Danseleverna ES3a har ansökt om 5000 kr till kostymer för slutföreställningen för årskurs 3.
o Begär info om föreställningen är tillgängligt för alla elever? Budget?
o Ta reda på hur det tidigare har finansierats



Sammanställ principerna för hur bidrag delas ut. Susanne tar fram ett utkast till nästa styrelsemöte
Mari tittar på historik, därefter anpassas ansökningsblanketten

8. Kommande styrelsemöten
Datum för nästa styrelsemöte är: 11/12 kl. 18:00
Datum för vårens styrelsemöten
22/1
19/2
19/3
23/4
21/5

9. Övriga frågor


Informationsspridning inom Styrelsen – för att slippa skicka dokument via mail föreslås alternativa
lösningar såsom gemensam plats på internet, exempelvis Dropbox eller via något socialt media.
Då alla inte är anslutna till sociala medier, faller detta alternativ bort.
Henry ser över möjligheten att ansluta till en gemensam lagringsplats.



Pelle poängterade att Södra Latin har en elevkår och inte ett elevråd.

10.Mötet avslutas
Mari förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande

Vid protokollet:

Henry Nilsson

