Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll styrelsemöte 17 februari 2016

Närvarande
Styrelsen Helén Nåtoft, Helena Bjuremalm, Karin Fährlin, och Margareta Ödmark.
Skolledning Elevkåren Olivia Hedlund

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll godkändes
3. Information från skolledningen
-

Ingen från skolledningen kunde närvara. Skolledningens representant har svårt att närvara om
mötena börjar kl. 18; styrelsens ledamöter kan dock inte komma ifrån och börja 17 eller 17.30.
Styrelsen föreslår att ledningen antingen alternerar eller skickar sina punkter i förväg.
Beslut: Ordföranden kontaktar skolledningens representant.

4. Elevkåren informerar
-

Kortkursen i juridik föreslås äga rum 23 mars direkt efter skolan, 17.00, och 20 april samma tid.
Elevkåren tar på sig att pusha för kursen i körkortsteori.
Intersektionalitetsveckan pågår och är mycket uppskattad; deltagandet är dock inte så stort som
förväntat. Många prov pågår samtidigt.
Livet efter Södra i förra veckan var också mycket uppskattat, särskilt deltagande av f d elever.
Kårfestivalen har också ägt rum, liksom soppköket har också ägt rum som planerat.
Kåren planerar att bjuda in onlineakademin att presentera sin verksamhet vg matematikstudier.
Kårens årsmöte äger rum 7 mars. Kåren kommer att ansöka om bidrag från MFSL för att kunna stå
för mackor till deltagarna.

5. Bidragsansökningar
a. Läroverksfejden – arrangörerna söker 12 000:- till mat till frivilliga (funktionärer) samt för
kostnaden för arenan där tävlingen äger rum.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget under förutsättning att alla nödvändiga uppgifter
kommer in.
6. Ekonomin
Kassören meddelade att ekonomin är fortsatt god.
7.

Aktiviteter & projekt
a. Körkortsteorin:
- Den 22 mars startar kurs 3 körkortsteorin, den sista kursen för läsåret (22 mars och den 5,
12, 19 april klockan 17-19). Först till kvarn gäller.

- Kurs 2 den 9 feb - 8 mars är det 17 deltagare på. Bilskolan undrade om vi har märkt av
att/om kullarna 16-18 år är färre nu än tidigare.
- 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 har tagit på sig att påminna via sina kanaler.
Beslut: till höstterminen räcker det med två kurser eftersom det var svårt att fylla den
tredje omgången. Vad gäller ansvaret för kursen ska styrelsen ta upp diskussionen på nytt
utifrån den kapacitet vi har då.
b. Tranströmer – inget att rapportera utöver att annonser om stipendiet ligger ute på
anslagstavlor, skolans hemsida, och på MFSL. Deltagarna har fram till och med den 19
februari på sig.
Beslut: Karin och Helena enas om arbetsfördelning och återkommer.
c. Norrnässtiftelsen – inget att rapportera utöver att årsmötet äger rum 15 mars. Efter
årsmötet avgår en av MFSL:s två ledamöter. Den andra, Helén, kan tänka sig att fortsätta
sitta i Norrnässtiftelsens styrelse även efter att hennes dotter går ut gymnasiet i vår.
Beslut: Styrelsen tar upp vår medverkan i Norrnässtiftelsen på nytt i höst utifrån den
kapacitet vi har då.
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). Från MFSL:s sida har vi inte riktigt haft kapacitet att engagera
oss som tidigare.
Beslut: MFSL fortsätter att följa projektet, men mer på distans eftersom skolan har tagit en
större roll. Till hösten ska styrelsen ta upp diskussionen på nytt utifrån den kapacitet vi har
då.
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. Likabehandlingsplanen – MFSL ska återkoppla på planen. Niklas har tagit på sig
detta. Frågan skjuts upp till nästa möte
ii. Orienteringstavlan i entrén – endast hus A finns med; skylten innehåller
felstavningar. Margareta tar upp detta med skolledningen på lämpligt sätt.
iii. Erbjudandet från juriststudenterna om enklare juristutbildning:
Beslut: Karin undersöker om datumen fungerar för juriststudenterna (23 mars och
20 april). Margareta undersöker lokal.
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 har kontaktat den ledamot i
förra styrelsen som tog på sig att följa upp med Sveriges förenade elevkårer, men har inte
fått svar ännu.
c. Styrelsen diskuterade hur den skulle kunna få in ytterligare en eller två ledamöter, antingen
redan under våren, eller till hösten.
Beslut: ett nyhetsbrev ska produceras och skickas ut i slutet av april. I det kan vi lyfta fram
fördelarna för föräldrar att sitta med i styrelsen (insyn, möjlighet till påverkan osv).
d. Slutligen diskuterade styrelsen för- och nackdelar med att skaffa Swish, som skulle vara
mycket praktiskt vad gäller betalning för körkortsteorin. Det finns dock en hel del hinder,
såsom vilket telefonnummer som skulle användas (kopplat till kontantkort? eller till ett
organisationsnummer?).
Beslut: Helén undersöker och ordnar ett Swishavtal med Margareta som administratör.
9. Nästa styrelsemöte
Nästa möte äger rum 16 mars kl 18.00
10. Mötet avslutades
Vid protokollet:
Helena Bjuremalm

