Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 14 november 2012
Närvarande
Styrelsen Susanne Bergeling, Iréne Bond, Mari Fogelberg, Karin Dahl, Olof Mattisson, Ingalill
Sandin och Margareta Ödmark
Elevkåren Magnus Jansson

Frånvarande
Styrelsen Conrad Skogberg, Mats Ceder, Virpi Inkeri och Thomas Busch.
Skolledning Patrik Biverstedt

1.

Mötet öppnas

Olof hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2012-10-17).

3. Elevkåren informerar
Killergame är nu igång och det verkar fungera bra.
Sveriges elevkårer har kongress vecka 47. Elevkåren går igenom de propositioner som kommit inför
kongressen.
En förändring för elevkårerna som redan trätt i kraft är att elevkårerna får stöd i förhållande till sitt
medlemstal per den 31 december.
Vanligt medlemskap i kårens är gratis, men efter nyår kommer eleverna att erbjudas ett utökat
medlemskap á 30 kronor. Det utökade medlemskapet ger bl.a. rabatter och erbjudanden.
Visionsplaneringen inför vårens läroverksfejd är igång.
Elevkåren bjöd in svenska Mensas ordförande som höll en föreläsning för skolans elever.
Elevkåren planerar en bokbytardag.
Vecka 48 är en festival för skolans föreningar.

4. Ekonomin
Föreningens ekonomi är god.

5. Information från skolledning
Representant från skolledningen saknades vid mötet.

6.

Norrnässtiftelsen

Då varken Conrad eller Mats var närvarande avgavs ingen rapport.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Mari och Iréne redogjorde för sitt påbörjade arbete med att uppdatera webbsidan och på sikt göra den
mera aktuell och informativ.
Styrelsen beslutade att tidigare styrelseprotokoll skickas till Inger Markgren för att läggas upp på webben.
Margareta skickar protokollen till Inger.

8. Bidragsansökningar
Efter föregående möte har det inkommit önskemål om bidrag till Djäknefesten år 2012. Efter att styrelsen
fört en diskussion via mail beslutades det att MFSL ger ett bidrag till elevkåren på 5000 kronor för att
upprätthålla skolans traditioner . Av denna summa är 3000 kronor öronmärkta för Djäknefesten år 2012.
Föreningen HBTQ på skolan har önskat ett bidrag på 1000 kronor för att kunna bjuda in en föreläsare till
elevkårens föreningsfestival.
Styrelsen beslutade att bifalla föreningens önskan om bidrag.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori
Olof kontaktar Inger Frendell i förra styrelsen och ber henne att skriva ner hur vi hittills hanterat
upphandling/subvention av lektioner i körkortsteori till elever.
Om föreningen ska fortsätta att erbjuda lektioner tas upp för diskussion efter nyår.

Tranströmer
Läsårets jury har bestämt årets tema. Vilket det blir kommer att avslöjas 7 december av SLAVS.

Global Citizen Day
Inget att rapportera.

Södra-andans Stipendium

Patrik har förmedlat informationen till skolans lärare och personal. Sista dag för nominering är 7 december.

Övriga aktiviteter som planeras
Rökning – hur får vi eleverna att inte börja röka när de blir elever på Södra Latin?
Karin och Susanne arbetar med frågan.

Aktivitetsplan
Olof har skickat ut ett utkast på en checklista med de arrangemang och aktiviteter föreningen engagerar sig
i, med nyttig info om var/när/hur/vem... Listan ska kompletteras efter hand.
10.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte v50 bokas via nätet med Doodle. Varje styrelsemedlem får bland Olofs utskickade
föreslagna mötesdagar kryssa i de som passar honom/henne, varefter Olof väljer ut den dag flesta kan
närvara och skickar ut kallelse till detta datum. Styrelsen beslutade att ordinarie styrelsemöten ska starta kl.
18.

11.

Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

