Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll styrelsemöte den 25 november 2015
Närvarande:

Styrelsen Helena Bjuremalm, Rama Saha, Karin Fährlin Margareta Ödmark, och
Niklas Frank
Skolledning Lillemor Larsson
Elevkåren Martin Rönnby
Mötet öppnades
1. Val av sekreterare för mötet:
Helena Bjuremalm valdes till sekreterare för mötet.
2. Föregående protokoll
Protokollet från föregående mötet återstår att få in. Sekreteraren meljar ut detta snarast.
Protokollet från den föregående styrelsens sista möte fattas. Ordföranden följer upp med den f
d sekreteraren.
3. Information från skolledning
Skolledningen har fått igång regelbundna möten med elevkåren.
Skolan har beslutat om att avböja deltagande i projektet ’tobaksfri innerstad’ eftersom de
åtaganden som ingick översteg vad skolan mäktar med för närvarande.
Skolan medverkade vid gymnasiemässan. Många frågor från besökare rörde stress. Skolans
representanter kunde berätta om
Litteraturtidskriften Parnass har publicerat ett reportage om skolans bibliotek, som är ovanligt
välutrustat.
Skolans könsneutrala omklädningsrum är på väg att röna internationell uppmärksamhet igen. Ett
japanskt TV-bolag har gjort ett inslag inklusive intervjuer med elevernas hbtqgrupp.
Några av skolans matematiklärare är med på Mattebiennalen i Karlstad.
Framtidsdagar äger rum i december.
Programmens examensmål kommer att stå mer i fokus
Skolan planerar att från hösten 2016 inrätta två språkintroduktionsklasser. Ny personal behöver i
så fall rekryteras.
Elevkåren informerar
Martin Rönnby berättade om elevkårens senaste initiativ innan den avgår vid årsmötet som äger

rum antingen den 22 februari, eller i början av mars, efter sportlovet, beroende på lokal:
-

Klistermärken för skolan har tagits fram

-

Beställning av studentmössor och tygväskor till treorna är avklarade.

-

Nu på fredag avslutas tävlingen om hur planlösningen för matsalen kan förbättras.
Vinnaren får en lyxlunch i matsalen, lagad av Demokratiska utskottet.

-

Killergame pågår

-

Fikapluggaftnar planeras

-

I december ordnas framtidsdagar/”livet efter Södra”.

-

Stor fest den 17 december i Slakthusområdet ihop med Globala för att samla in pengar till
Musikhjälpen

-

På avslutningen kommer elevkåren tillkännages årets lärare

-

’Du är inte ensam’ vecka om psykisk ohälsa planeras till i december

-

Intersektionalitetsföreläsningar är planerade till i början av nästa år.

-

I slutet på januari planeras Ted-X Talks i stora salen på Berns ihop med VRG Odenplan

4. Bidragsansökningar
a. Sex elever som ansvarar för rekvisitan till årets uppspel av Djäknespelen den 14
december har sökt pengar till plankor och färg.
Beslut: Rama kontaktar eleverna för att få tydligare kostnadsuppgifter. Under
förutsättning att kostnaden för plankor och färg rör sig om ett begränsat belopp
ställer sig styrelsen bakom ett bidrag.

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.
c. Beslut: Kåren kontaktar föreningen. Styrelsen får anledning att återkomma i frågan.
d. Elevkårens sociala utskottet har sökt pengar, 30 000:- till vakter vid en stor fest som
avslutning på Musikhjälpsveckan (se Elevkårens information nedan). Ändamålet för
festen är att samla in pengar till Musikhjälpen.
Beslut: Styrelsen godkänner ett bidrag om 20 000:- till kostnaden för vakter.

5. Ekonomin
Inget att rapporterna.
6.

Aktiviteter & projekt

a. Fika för lärarna
MFSL kan bjuda lärarna på frukost den 7 januari mellan 8 och 9, och presentera sig och sin
verksamhet. Margareta och eventuellt Karin kan medverka.
b. Södraandan
Skolans och elevkårens nomineringar till stipendiet Södraandan diskuteras vid
nästa styrelsemöte. Utdelningen sker vid julavslutningen. Ordföranden för MFSL
medverkar.
c. En grupp juriststudenter har erbjudit en serie på tio timmar om privatjuridik, för
5 000:- exklusive moms, som en pilot inför utveckling av ett utbildningsmaterial.
Vi vet dock inte hur långt de har kommit i sin utbildning.
Skolan har dock ingen möjlighet att få in detta i sitt schema. Däremot skulle
möjligen en temavecka kunna fungera, alternativt efter skoltid.
Beslut: Karin kontaktar studenten för att få mer information
d. 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.
- Karin Dahl fortsätter att hålla i detta tills vi har hittat en ny representant
e. Tranströmer
- Tema och genre tillkännages vid samlingen fredagen den 27 november,
av SLAVS.
f.

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.

g. 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 ickerökande elever borta från rökning. Ett 80-tal elever deltog. Kåren ser gärna
att den fortsätter.

h. 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.
7. Övriga frågor
Två av de nya ledamöter som valdes vid årsmötet har klivit av sina uppdrag.
Styrelsen skulle behöva ersätta dessa två, förslagsvis genom att adjungera två föräldrar. Frågan
tas upp vid nästa möte.
8. Nästa styrelsemöte
9 december 18.00-19.45
Därefter följer möten enligt nedan:
20 januari
17 februari
16 mars
13 april
18 maj
1 juni
9. Mötet avslutades
Vid protokollet

Helena Bjuremalm
Protokollet justeras av Helena Bjuremalm och Margareta Ödmark

Ort och datum
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