Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 20 januari 2014
Närvarande
Styrelsen Mari Fogelberg (ordförande), Susanne Bergeling, IngaLill Sandin, Helén Nåtoft, Henry
Nilsson, Johan Dahlin, Håkan Nilsson, Kenneth Schlaich, Karin Dahl, Ulf Eriksson, Rama Saha
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Pelle Ekdahl

Frånvarande
Styrelsen, Karin Kalldin, Sören Lindström, Thomas Busch

1. Mötet öppnas
Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes (2013-12-11)

3. Elevkåren informerar
Årsmötesrushen
Medlemsmöte 18/12 – beskrev vad det innebär att kandidera till Elevkåren
Julavslutning där Årets Lärarpris delades ut Katarina Olsson fick flest röster
Kandidaturer har dragit igång, motioner mm

Årsmöte 5/3 2014 ska ledas av Karl Öhman
Arbete pågår med att försöka få dit en invigningstalare
Veggen – vegetariska recept har tagits fram
Öppet hus onsdag den 22/1

4. Rektor informerar
Öppet hus 22/1

Upphandling av datorer ska genomföras
Bokslutet 2013 gav ett underskott på 511 000 kr delvis beroende på finansiering av sommarskola 2013.
Söktrycket är 1,8 per plats
Global Citizen – får läggas åt sidan detta år på grund av tidsbrist

5. Ekonomi
Ett utdrag ur transaktioner togs fram av Helén och ekonomin är fortsatt god.
Mari och Helén bokar möte för att gå igenom ekonomin. Ett förslag är att gå igenom vad varje aktivitet
kostar för att kunna sätta en budget.

6. Pågående aktiviteter & projekt:

- Anti-rök
Gruppen hade möte vecka 4/12
Dialog om hur elevkontrakt skall utformas i Södra Latin anda.
Textförslag –från rektor framme till Nyhetsbrevet. Förslag om tillägg
Länsstyrelsen tillsammans med Skolverket 10/2 arrangerar ett evenemang där Patrik har blivit tillfrågad att
komma och berätta om arbetet på Södra Latin.
Arbetet fortsätter tillsammans med Smart Ungdom…
Nästa steg förslag
- Aktivitet när det blir varmare (i vår)
- Förslag på rökfri skoltid (vad innebär det?)

- Välbefinnande bland elever
Konkretisering av uppdraget:
-

Stressad studiemiljö

-

Struktur i kommunikation i kraven mellan elev och lärare

-

Glädjen inför lärandet- Längre föredraghållningsserie?

-

Viktigt att eleverna vet vilka krav som kan ställas på lärare.
o Arbetsplan

-

MFSL skulle kunna rikta sig mot föräldrarna

-

Betygsättning kan variera beroende på hur kriterier tolkas.

- Körkortsteori
Kurs 2 är full som börjar 3/2
Kurs 3 börjar den 20/3.
Planering inför nästa läsår kan göras.
Frågor att ställa till Trafikskolan
-

Hur många elever fortsätter?

-

Hur många klarar teorin?

- Tranströmer
Tema offentliggjordes den 13/12.
Affischering är gjord.
Möte med SLAVS för planering genomfördes.
-

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. Kallelse till årsmöte i mars där 1 till 2 från MFSL
borde delta som suppleanter.
Mari stämmer av detta med Norrnäs stiftelsen. Kontakt med Benny Weinebrant om deras deltagande.

- Arbetsro i skolan
Inget nytt rapporterades.

7. Bidragsansökningar
a. Humanistfestivalen 5 000 kr
- Södra Latins språksällskap driver arrangemanget.
- Beviljas mot godkänt betalningsunderlag
b. Allumnigalleri
- Bordläggs
c. Läroverksfejden– Bidrag till enskild klass avslås
- Styrelsen är positiv , Begär precisering av vad bidraget skall gå till

8. Kommande styrelsemöten
Datum för nästa styrelsemöte är: 19/2 kl. 18:00

9. Övriga frågor



Deltagande vid öppet hus – Beslut att sex personer representerar MFSL , kl.18:00-19:30 Helén,
Karin och Mari och kl. 19:30-21:00 Ingalill, Håkan och Kenneth. Mari köper ca. 5 kg godis. Vi delar ut
Nyhetsbrev och ställer upp MFSL:s rollup-skyltar.
Nyhetsbrev , utkast klart
o utskick. Måndag den 27/1 eller 3/2.
o Susanne tar på sig kuverteringsansvaret 5-6 elever, först till kvarn maila Susanne.

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

Vid protokollet:

Henry Nilsson

