Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 11 december 2013
Närvarande
Styrelsen Mari Fogelberg (ordförande), Susanne Bergeling, IngaLill Sandin, Helén Nåtoft, Henry
Nilsson, Johan Dahlin, Håkan Nilsson, Thomas Busch, Kenneth Schlaich, Sören Lindström
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Pelle Ekdahl

Frånvarande
Styrelsen Karin Dahl, Karin Kalldin, Ulf Eriksson Rama Saha

1. Mötet öppnas
Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes (2013-11-13)

3. Elevkåren informerar
Killergames-festen hölls den 7/12 där 270 elever deltog. Festen genomfördes i egen regi med lyckat
resultat.
Årsmöte 5/3 2014 ska ledas av Karl Öhman
Arbete pågår med att försöka få dit en invigningstalare
Medlemsmöte – 18/12
Nomineringar årets lärare har inkommit ca 80 st. – utvärderingskriterier ska tas fram.
Mössprovning gick bra, stort intresse för Södra mössan ca 80% valde den.

4. Rektor informerar
Avslut av året pågår. Budgetarbetet pågår. Prognos för 2013 lutar mot ett underskott på ca 500 000 kr.
Budget beslutas i januari/februari
Datorer – Södra Latin har begärt undantag för att få välja Mac vilket har beviljats. Planerad leverans hösten
2014.

5. Ekonomi
Ett utdrag ur transaktioner togs fram av Helén och ekonomin är fortsatt god.


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

6. Pågående aktiviteter & projekt:
- Södra-andans stipendium
Nomineringarna gicks igenom och två stipendiater utsågs.

- Anti-rök
Gruppen hade möte vecka 49
Artiklar i Mitt i har publicerats både om Södra Latins antirök aktivitet, men också ”grannar” som rasar.
Möte där ”smart ungdom” deltog ett förslag som kom fram var att upprätta ett ”anti rök kontrakt”
Stor lyhördhet för att skräddarsy konceptet för att det ska fungera för Södra Latin. Morot i form av
rabatter.
MFSL finns till förfogande, än så länge har inga anspråk kommit upp.

- Välbefinnande bland elever
Diskussion om vad gruppen ska fokusera på fördes samt hur det ska avgränsas.
Kommande aktiviteter:
-

Bestäm ett möte där samtliga intressenter kan delta

-

Håkan bokar möte

- Körkortsteori
Inget rapporterades, Positivt gensvar och båda kurserna är fullbokade.
En extrakurs är planerad

- Tranströmer
Tema offentliggörs den 13/12 istället för den 6/12 på grund av konsert.
Möte med SLAVS för planering genomfördes.
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.

Det saknas en representant i juryn från Norrnäs stiftelsen.
Mari stämmer av detta med Norrnäs stiftelsen.
Problem uppstod att ta över filerna - Be Mats om offert på att ta fram nödvändigt material.
Mari tar kontakt med Mats.

- Arbetsro i skolan
Inget nytt rapporterades. Möte med skolborgarrådet genomfört. Tomas kan maila ut protokollet.
Ursprunget var ekonomin i skolorna

7. Bidragsansökningar


Principerna för hur bidrag delas ut. Susanne har tagit fram ett förslag baserat på stadgar och
historik som hon föredrog. Förslaget godkändes av styrelsen och biläggs protokollet



Henry justerar text på hemsidan

a) Soffor till Caffiz 12 990 kr
– Hälften av ansökta beloppet beviljas 6450 kr.
b)

Hyra "myggor" 1 500 kr Kåldolmar och kalzspper
- Beviljas

c)

Berlin-resa SP3C 45 000 kr
– Bidrag till enskild klass avslås

8. Kommande styrelsemöten
Datum för nästa styrelsemöte är: 20/1 kl. 18:00

9. Övriga frågor



Deltagande vid öppet hus – Behov finns att representera MFSL vi öppet hus med minst tre
representanter.
Nyhetsbrev i januari behov finns av redaktör, utskick.
o Att kommunicera:
 Tema för Tranströmer - Inga Lill
 Skolan informerar - Patrik
 Elevkåren informerar - Pelle



Grupper informerar
Antirök del i skolledningen informerar
 Södra andans stipendiater - Mari
 Körkort - Karin

Tomas tog på sig att vara sammanhållande
Susanne tar på sig kuverteringsansvaret
En före detta elev ”Jon” uppvaktar elever för spelningar utanför skolan. Känner skolan till detta?



Informationsspridning inom Styrelsen – En gemensam yta för att lagra dokument finns nu i
Dropbox. Samtliga i styrelsen har fått inbjudan.

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

Vid protokollet:

Henry Nilsson

