Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll för konstituerande styrelsemöte den 14 oktober 2015

Närvarande:
Styrelsen Helena Bjuremalm, Margareta Ödmark, och Niklas Frank
Skolledning Lillemor Larsson
Elevkåren Martin Rönnby

Mötet öppnades

Konstituering av styrelsen – denna punkt hanteras genom beslut samt omröstning per mejl 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Margareta Ödmark valdes att tillsammans med Helena Buremalm underteckna detta beslut
Helén Nåtoft valdes till kassör
Helena Bjuremalm valdes till sekreterare
Ordförande och kassör valdes till firmatecknare var och en för sig
Beslut om att styrelsen är konstituerad
Val av representanter till arbetsgrupperna
a. Körkortsteorin: Ingen ny valdes. Karin Dahl kvarstår.
b. Tranströmer: Helena Bjuremalm och Karin Fährlin valdes
c. Välbefinnande hos elever: Eva Andersson och Rama Saha valdes
d. Norrnässtiftelsen: Helén Nåtoft och Susanne Bergeling valdes. Susanne kvarstår som
MFSL:s representant till Norrnässtiftelsens årsmöte i mars 2016.
e. Antirök: Ingen valdes. Karin Dahl kvarstår.
f. Ansvarig för webb och Nyhetsbrev: Ingen valdes. Margareta Ödmark kvarstår.

1. Val av sekreterare för mötet:
Helena Bjuremalm valdes till sekreterare för mötet.
2. Föregående protokoll
Protokollet från föregående mötet återstår att få in. Ordföranden följer upp med den f d sekreteraren.
3. Information från skolledning
Skolan har idag varit värd för utdelningen av Per Angerpriset, som hanteras av Forum för Levande Historia.
Kultur- och demokratiministern Alice Bah-Kunhke närvarade. Alla klasser som läser samhällskunskap har
fördjupat sig i Per Anger, som varit elev på Södra. Sex elever fick ställa frågor till pristagaren Islena Rey
Rodríguez, människorättsförsvarare från Colombia, och en stråkkvartett från musikklasserna medverkade.
Skolan skulle gärna göra om evenemanget men det är upp till Forum för Levande Historia att bestämma.
Skolledningen var nöjda med temaveckan men föreslog att en eventuell upprepning skulle kunna ha lite

1
konstitueras

Per den 29 oktober 2015 hade en majoritet av styrelsen svarat jakande på frågan om styrelsen kunde

olika upplägg för ettor och för tvåor/treor som är i lite olika faser i livet. Ettorna skulle behöva mer tonvikt
på hur de kan planera sina studier, medan tvåor och treor generellt behöver mer information om psykisk
hälsa.
Ett alumninätverk är på gång. Tanken är att f d elever ska kunna bjudas in till
arbetsmarknadsdagar/framtidsdagar. En Facebooksida och en LinkedInsida kommer att inrättas för
nätverket.
Personalen ska få fortbildning i hur de nya datorerna kan användas på bästa sätt i vecka 44.
Skolsköterskan har gått en utbildning i stresshantering (ACT). Studievägledaren är också på gång att gå
utbildningen.
4. Elevkåren informerar
Martin Rönnby berättade om skolans temavecka om psykisk hälsa med en rad föreläsningar, varav de
obligatoriska låg på förmiddagar, och de frivilliga så sent som möjligt på eftermiddagen så att så många som
möjligt skulle kunna gå. Södermalmsnytt kommer att skriva om temaveckan. MFSL:s fruktbidrag var mycket
uppskattat.
Kampanjen Non-Smoking Buddy har varit lyckad, särskilt att hålla icke-rökande elever borta från rökning.
Ett 80-tal elever deltog. Kåren ser gärna att den fortsätter.
Kåren har ordnat så att skolans musikelever ska få komma med i 4-Sounds kundklubb utan kostnad.
Kåren kommer också att ordna en egen Musikhjälpen i november.
Soppköp på Medis kommer att ordnas i samarbete med restauranger i kvarteren.
Beställning av studentmössor och tygväskor till treorna är på gång.
Matsalen är byggd för 400 elever men betjänar idag 1000 elever; kåren ihop med skolan ordnar en tävling
om hur planlösningen kan förbättras.
Killergames anordnas i november.
I december ordnas framtidsdagar/”livet efter Södra”.
Intersektionalitetsföreläsningar är planerade till i början av nästa år.
5. Bidragsansökningar
a. Latin lover, Södras elevtidning, har sökt 10 000:- i bidrag för projektet Mental Health (en
podcast) ihop med Kungsholmens gymnasium för att kunna trycka tidningen på tryckeri och
utöka verksamheten på webben. Styrelsen föreslår att ansökan bifalles. Förslaget fick stöd
via mejlkontakt med de frånvarande ledamöterna.
Beslut: styrelsen beslutar att bevilja stöd till Latin Lover med 10 000:-.
b. En nystartad förening med hittills 80 medlemmar har sökt bidrag för att stärka relationer
över programgränserna, kunna träffas och ta det lugnt, och köpa choklad. Styrelsen
föreslår att kåren kontaktar föreningen och samordnar något mysevenemang, till exempel
en biokväll, som kan sponsras med biogodis/choklad av MFSL. Kåren kontaktar föreningen.
Styrelsen får anledning att återkomma i frågan.

6. Ekonomin
Inget att rapporterna.
7.

Aktiviteter & projekt
a. Körkortsteorin
-

Chefen för körskolan som erbjuder teorin skulle kunna bjudas in att tala på
framtidsdagarna i december eftersom hon har kämpat sig upp från en liten
by i Angola till småföretagare i Sverige.
Den första teorikursen är fullbokad.

b. Tranströmer
-

Tema och genre beslutades vid Tranströmerjuryns första möte den 5
oktober. Juryn träffas igen den 21 oktober för att enas om de praktiska
förberedelserna. Karin Färhlin och Helena Bjuremalm delar på uppdraget.

c. Norrnässtiftelsen
MFSL:s f d ledamot Susanne Bergling sitter kvar till stiftelsens årsmöte i mars. En
efterträdare måste utses. Helén Nåtoft sitter kvar. Kåren ska gå ut med information om
stiftelsens stipendium.
d. Antirök
i. Möte den 15 oktober – MFSL:s f d ledamot Karin Dahl går på det mötet, och kan
tänka sig att stötta arbetet till en permanent ersättare finns.
ii. Kampanjen Non-Smoking Buddy har varit lyckad, särskilt att hålla icke-rökande
elever borta från rökning. Ett 80-tal elever deltog. Kåren ser gärna att den
fortsätter.
e. Elevers välbefinnande
i. Självmordsprevention – Lillemor följer upp MFSL:s och skolsköterskans kontakter
med Karolinska Institutet om att eventuellt få del av det evidensbaserade
programmet YAM (Youth Aware of Mental Health)
ii. Project Mental Health – projektet presenterade sig före föreläsningen nedan.
iii. Föreläsningen om psykisk (o)hälsa den 7 oktober med psykolog Sara Widén för ett
70-tal föräldrar var välbesökt och uppskattad med sin kombination av teori och
praktik. Sara tog inte betald. Margareta föreslog att hon skulle få blommor istället.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.
9. Nästa styrelsemöte
25 november 18.00-19.45
9 december 18.00-19.45
10. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Bjuremalm

Protokollet justeras av Helena Bjuremalm och Margareta Ödmark

