Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 12 februari 2013
Närvarande

Styrelsen Mari Fogelberg, Karin Dahl, Olof Mattisson, Ingalill Sandin, Thomas Busch och Margareta
Ödmark
Elevkåren Magnus Jansson

Frånvarande
Styrelsen Mats Ceder, Susanne Bergeling, Iréne Bond, Conrad Skogberg och Virpi Inkeri.
Skolledning Patrik Biverstedt

1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2013-01-15).

3. Elevkåren informerar
Elevkåren förbereder inför årsmötet den 15 februari. De planerar även överlappningen mellan den gamla
och nya styrelsen så att verksamheten kan fortsätta utan problem.
Vad det gäller Läroverksfejden så pågår arbetet i uttagningsgrupperna för att få fram ett så bra team som
möjligt som ska representera Södra Latin.

4. Ekonomin

Föreningens ekonomi är god.
Styrelsen diskuterade möjligheten att fondera. Under åren har föreningen tagit initiativ till olika
verksamheter som i dag blivit en del av det som föreningen representerar och verkar för. Om föreningen
även i framtiden ska kunna erbjuda eleverna på Södra Latin samma eller liknande utbud är det viktigt att
kunna avsätta pengar för detta.
Styrelsen gav Thomas i uppdrag att undersöka möjligheten.

5. Information från skolledning
Ingen representant från skolledningen hade möjlighet att närvara.

6. Norrnässtiftelsen
Varken Mats eller Conrad hade möjlighet att närvara.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Informationsbrevet har skickats ut till föräldrarna. Arbetet med utskicket fungerade bra. Tyvärr var brevet i
svart/vitt vilket ser lite trist ut.
Thomas lovade att se till att Nyhetsbrevet är i färg nästa gång.
Ulf Myrtner som är estetlärare på Södra Latin har kontaktats angående utformningen av en ny webbsida för
föreningen. Han var positiv till tanken att ge detta som ett uppdrag till några av skolans estetelever. Han
återkommer.

8. Bidragsansökningar
Styrelsen diskuterade de bidragsansökningar som inkommit:
• Föreningsutskottet önskade ett bidrag till en dammsugare. Vid föregående möte beslutade
styrelsen att Olof skulle ta kontakt med föreningsutskottet och be dem återkomma med en
prisuppgift.
Inför dagens möte har en prisuppgift inkommit.
Styrelsen beslutade att bevilja önskan om bidrag till en dammsugare.
• Språksällskapet önskade ett bidrag på 6000 kronor till en föreläsare. Vid föregående möte
beslutade styrelsen att Olof skulle ta kontakt med sällskapet och be dem undersöka möjligheten
om en reducerad avgift för föreläsaren.
Språksällskapet har inför dagens möte inkommit med redogörelse för deras arbete med att försöka
få till stånd en reducering av avgiften. Detta har inte lyckats.
Styrelsen beslutade att bevilja önskan om bidrag, då föreningens ekonomi för tillfället är god. Detta
är dock en stor summa pengar och Språksällskapet kan inte räkna med att Målsmännens förening
kommer att kunna bidra med en lika stor summa vid framtida arrangemang.
• Läroverksfejden önskade ett bidrag på 6250 kronor för att kunna hyra Stadion till sista deltävlingen
8 maj.
Vid föregående möte beslutade styrelsen att bevilja den begärda summan under förutsättning att
de andra skolornas föräldraföreningar bidrar med en lika stor summa.
Inför dagens möte har besked kommit att övriga föräldraföreningar kommer att bidra och därmed
har villkoret uppfyllts.
Styrelsen beslutade att bevilja önskan om bidrag.
• Elevkåren önskade ett bidrag om 5000 kronor till olika arrangemang och utgifter vid årsmötet.
Styrelsen har genom mailkonversation beviljat önskan om bidrag.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Karin har kontaktat Inger Frendell angående arbetet med Körkortsteorin. Kurserna ges vid tre tillfällen med
kursstart vecka 45, vecka 6 och vecka 12.
Karin fick i uppdrag att ta in offerter från andra körskolor skolans närområde. I offerterna ska körskolorna
räkna på om det blir två eller tre kurstillfällen per skolår.
Karin fick i uppdrag att undersöka olika alternativ som föreningen kan erbjuda kurser i Körkortsteori till
skolans elever och presentera dem till nästa möte.

Tranströmer

Bidragen på årets tema har börjat komma in till Tranströmer styrelsen.
Prisutdelningen kommer att äga rum 19 april och det börjar bli hög tid att börja planera ceremonin.
Styrelsen beslutade att ha ett extra möte vecka 8 för att diskutera frågan.

I skrivande stund är mötet bestämt till måndagen 18 februari kl. 18:00.
Margareta har kontaktat Petra och Karin från föregående styrelse och fått in ett underlag/checklista på det
arbete som utfördes förra året.

Global Citizen Day

Dagen är bestämd till 13 februari. Lennart Kågestam har bjudit in bl.a. Ola Wong för att hålla föreläsningar.
Olika organisationer och företag har bjudits in för att presentera sin verksamhet på Möjligheternas torg
Denna gång kommer elever från andra skolor att bjudas in för att delta.
Målsmännens förening kommer att bjuda på en buffé med mats från Indien och Kina.
Från styrelsen deltar Olof, Susanne och Margareta

Rökning

Karin och Susanne redogjorde för det möte de hade med representanter från skolan 3 februari. Vid mötet
meddelade Patrik att skolan arbetar med att ta fram ett policydokument. Skolan planerar också en
informationskväll för föräldrarna på temat Rökning och droger. Patrik tittar på ett lämpligt datum i april för
detta arrangemang.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir i vecka 10. Olof skickar ut en förfrågan som vanligt.

11. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade den information som styrelsen fått angående Språkintroduktion och de effekter det
ökande antalet elever kan få för elevernas arbetsmiljö och trivsel.

12. Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

