Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 19 februari 2014
Närvarande
Styrelsen Mari Fogelberg (ordförande), IngaLill Sandin, Håkan Nilsson, Karin Dahl, Ulf Eriksson
Elevkåren Pelle Ekdahl

Frånvarande

Styrelsen Susanne Bergeling, Karin Kalldin, Sören Lindström, Thomas Busch, Helén Nåtoft, Henry
Nilsson, Johan Dahlin, Kenneth Schlaich, Rama Saha.
Skolledning Patrik Biverstedt

1. Mötet öppnas
Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes (2014-01-20)

3. Elevkåren informerar
Årsmöte 5/3 2014 då tio poster ska tillsättas. Pelle kommer att delta på MFSLs nästa styrelsemöte i mars
tillsammans med den nya representanten från Elevkåren.
Firande av Internationella Kvinnodagen arrangeras den 7/3 av IK Södra Feministiskt Forum.
HBTQ-föreningen arrangerar Södra Pride i början av april.

4. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Mari och Helén har haft ett möte och gjort en budgetsammanställning som Helén
går igenom under nästa styrelsemöte.

5. Bidragsansökningar
a. Läroverksfejden 10.000 kr
- Beviljas , varav 2.500 kr till en en ny pokal så att övriga tre skolor kan bidra med lika mycket och 7.500 kr
till övriga utgifter.
b. Södra Latins Elevkår, årsmöte 4.000 kr
- Beviljas

6. Övriga aktiviteter & projekt:

Norrnässtiftelsen
Stiftelsens ordförande har erbjudit MFSL 1-2 suppleantplatser i styrelsen och bjuder in till årsmötet den 5
mars. Mari lyfte frågan om vem eller vilka som är intresserade av att delta men då många var frånvarande
beslutades att Mari skulle skicka ut ett meil till hela styrelsen med frågan ytterligare en gång.

Tranströmerstipendiet
Fredag den 21 februari är sista ansökningsdag för stipendiet. Ingalill och Thomas hade möte med SLAVS i
förra veckan för planering av ceremonin, nästa möte är den 13 mars. Juryn har möte den 6 mars. Ingalill har
skickat brev till Tomas Tranströmer med fru samt förläggaren Eva Bonnier att utdelningen sker den 25 april.
Ingalill sammanställer en lista på vad som behöver göras framöver så att de olika uppgifterna kan fördelas i
styrelsen. Mari åtar sig att ta hand om pressmeddelandet. Ingalill kontaktar Mats kring de tryckta
leverablerna, som inbjudningar och diplom.
Mari ska kontakta Norrnässtiftelsen kring ekonomiskt bidrag till Tranströmerstipendiet på 3.500 kr. De har
nu utsett en representant från Norrnässtiftelsens styrelse som ska ingå i juryn.

Välbefinnande bland elever
Arbetsgruppen har haft ett givande möte tillsammans med Cajsa Nellåker, skolsköterska. Cajsas intryck är
att elevernas motivation är hög men att de mest uppenbara stressfaktorerna för förstagångseleverna är
frånvaron av repetitionsfaser och diagnostiska prov. Cajsa prövar under året hälsosamtal i grupp, där
eleverna får en kortare föreläsning i Sömn, stress, mm som sedan följs av en hälsoprofil som eleverna fyller
i och får tillbaka med kommentarer kring frisk- resp. riskfaktorer, där elever då kan ”fångas upp”.
Hälsosamtalen ska utvärderas under vårterminen.
Gruppen enades om två konkreta idéer:
1. Eleverna bör få ta del av en eller två föreläsningar i studieteknik och studieplanering. Håkan, Rama och
Ulf ska söka efter lämpliga föreläsare.

-

2. Cajsa ska under nästa möte berätta mer om en intressant kurs i ACT (Acceptance and
Committment Therapy), en KBT-baserad vägledning i livshantering som ev.kan erbjudas elever på
Södra Latin.

Anti-rök
Gruppen hade möte 29 januari och lämnade förslag på ytterligare en belöning i form av en dessert eller
liknande till alla elever då Anti-rökarbetet gått så bra. Styrelsen bifaller och föreslår att ”elevkontraktet”
(att inte börja röka) lanseras i samband med detta.

Körkortsteori
Karin presenterade den offert som vi fått från Ringens Bilskola. Årets kurser har ju varit fulltecknade
och väldigt populära mycket tack vare det jobb som Elevkåren lagt ner med annonsering etc. och
därmed fått bidrag. En lysande win-win för alla parter. Styrelsen beslutade att Karin har fortsatt
kontakt med bilskolan och att vi fortsätter med samma upplägg inför nästa år.
Frågor att ställa till Trafikskolan:

-

Hur många elever fortsätter och hur många klarar teorin?

7. Kommande styrelsemöten
Datum för nästa styrelsemöte är: 19/3 kl. 18:00

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

Vid protokollet:
Mari Fogelberg

