Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll styrelsemöte 21 januari 2016

Närvarande
Styrelsen Helén Nåtoft, Helena Bjuremalm, Karin Fährlin, Margareta Ödmark, och Niklas
Frank.
Skolledning Ewa Wallin
Elevkåren Martin Rönnby
1. Mötet öppnades
2. Föregående protokoll godkändes (det återstår dock att lägga upp de tre föregående protokollen på
föreningens hemsida)
3. Information från skolledningen
-

En specialpedagog är under rekrytering
Ett nytt frånvarosystem har införts. Syftet är ett stärka skyddsnätet kring elever och motverka att
de är borta länge eller ofta utan att någon märker det och erbjuder stöd. Om eleven är frånvarande
mer än 10 % av tiden eller 4 gånger under en månad får eleven ett brev om detta. Om det inte finns
någon förklaring kan skolan skicka brev till CSN som självständigt fattar beslut om studiebidraget
ska dras in. Tidigare har skolan endast använt sig av 10 % regeln.

4. Elevkåren informerar
-

Från elevkåren finns en oro att det nya systemet för uppföljning av frånvaro kan uppfattas som ett
hot för dem som redan är stressade och inte mår så bra.
Projektet Du är inte ensam (om psykisk hälsa) pågår
CreativityTalks (en egen variant av TedX) äger rum på lördag 23 februari
Kårfestivalsveckan nästa vecka; alla utskott får varsin dag att presentera sig och sin verksamhet
Rektorshearing i aulan planeras till nästa vecka
En kärleksfest planeras till Alla hjärtans dag
I vecka 5-7 ordnar kåren intersektionalitetsveckor med föreläsare
I vecka 6 har kåren framtidsdagar – livet efter Södra, två dagar med föreläsare om framtiden
Årsmöte 7 mars

5. Bidragsansökningar
a. Latin lover – ansökan avser tryck av skoltidningen, utökning av verksamheten genom
föreläsningar mm. Budgeten uppgår till 10 000:-.
Beslut: Styrelsen godkänner ett bidrag om 10 000:Medskick: Styrelsen vill samtidigt uppmana Latin Lover att se över sina planer, särskilt hur
de långsiktigt vill finansiera verksamheten och minska beroendet av MFSL, och om de kan
spara pengar genom att ge ut vissa utgåvor endast digitalt.
b. Humanistfestivalen – ansökan om 5 000:- avser föreläsare, fika, tackblommor mm.
Beslut: Styrelsen godkänner ett bidrag om 5 000:-.
c. Intersektionalitetsdagarna (vecka 6-8) kommer att skicka in en ansökan om ca 35 000:-.
Styrelsen anser att beloppet är för högt med tanke på den budget som återstår och
kommande utgifter under terminen.
Beslut: Styrelsen godkänner ett bidrag om 10 000:Medskick: Styrelsen vill uppmana arrangörerna att undersöka möjligheterna att anlita
föreläsare som kan ställa upp i tjänsten, utan arvode, så att evenemanget kan bli långsiktigt
hållbart.
6. Ekonomin
Kassören meddelade att ekonomin är fortsatt god.
7.

Aktiviteter & projekt
a. Körkortsteorin:
- den 19 januari var 15 personer anmälda till kurs två (9/2, 16/2, 23/2 och 8 mars klockan
17-19) och 6 till kurs tre (22 mars och den 5, 12, 19 april klockan 17-19). Varje kurs kan ta
emot 30 elever. Först till kvarn gäller.
- Första och andra kurstillfället hålls på Ringens bilskola, Ringvägen 89B, T-bana Skanstull,
eller buss 4 till Eriksdal. Övriga tillfällen hålls på Södra Latin i sal A204.
- Anmälan görs till Ylva Jonsson-Runa under Camilla Svanefjords frånvaro. Ylva sitter i Ahuset på entréplanet till vänster i korridoren sett från huvudingången
- Vid anmälan måste eleverna betala 600 kr kontant, uppge namn, klass, hela
personnumret och mobiltelefonnummer.
- En påminnelse om att anmäla sig har skickats ut via veckobrevet, på fronter och på
monitorn.
- Elevkåren får gärna påminna via sina kanaler.
b. Tranströmer – inget att rapportera utöver att annonser om stipendiet ligger ute på
anslagstavlor, skolans hemsida, och på MFSL
c. Norrnässtiftelsen – inget att rapportera utöver att årsmötet äger rum 16 mars
d. Antirök – arbetet fortsätter med bl a deltagande av skolsköterskan i konferens ordnad av
länsstyrelsen om ’Ett steg närmare skolan som rökfri verksamhet’ och besök av NonSmoking Generation (åk 1).
e. Elevers välbefinnande
i. Kurs ACT (Acceptance and Comittment Theory) – kurs i Lev livet fullt ut, hantera
stress och främja hälsa. Kursen ges vid tre tillfällen om 90 minuter vardera, på
lektionstid.
f. Rapportering
i. Nyhetsbrev och utskick – nyhetsbrevet är klart, kuverteras av elevkåren, och
skickas från skolan under nästa vecka

ii. Södra Andan stipendium – inget att rapportera
iii. Personalfikat som MFSL bjöd på 7 januari kl. 08:00 i lärarrummet var mycket
uppskattat
iv. Likabehandlingplanen – MFSL ska återkoppla på planen. Frågan skjuts upp till nästa
möte
v. Orienteringstavlan i entrén – endast hus A finns med; skylten innehåller
felstavningar. Margareta tar upp detta med skolledningen på lämpligt sätt.
vi. Erbjudandet från juriststudenterna om enklare juristutbildning – erbjudandet avser
framförallt arbetsrätt, 2 tillfällen à 2 timmar. Skolan har tackat nej till att ha detta
på skoltid, återstår sen eftermiddag.
Beslut: Styrelsen beslutar att anta erbjudandet. Styrelsen avsätter 2000:- för
samtliga inblandade och båda tillfällena. Margareta kontakar skolledningen och
kåren för att förankra förslaget och enas om datum för de båda tillfällena, ett i
mars och ett i april.
8. Övrigt

a. Styrelsen ordnar middag för avgående och inkommande elevkårsrepresentant den 21 mars
kl 18. Margareta bokar bord och tar gärna emot förslag.
b. Elevkårens nedskurna bidrag från Sveriges förenade elevkårer – de elever som registrerade
ett alternativt kön i systemet räknades inte, varpå elevkåren fick ett lägre bidrag en vad de
borde ha fått med tanke på antalet medlemmar. Margareta kontaktar den ledamot i förra
styrelsen som tog på sig att följa upp med Sveriges förenade elevkårer.
c. Excelarket med inkomna ansökningar och beslutade stipendier behöver uppdateras och
vara mer tillgängligt – ett önskemål från föreningens kassör.

9. Nästa styrelsemöte
Nästa möte äger rum 17 februari kl 18.00
10. Mötet avslutades
Vid protokollet:
Helena Bjuremalm

