Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 5 mars 2013
Närvarande

Styrelsen Mari Fogelberg, Karin Dahl, Olof Mattisson, Ingalill Sandin, Thomas Busch
Susanne Bergeling, Iréne Bond, Conrad Skogberg och Virpi Inkeri.
Skolledning Patrik Biverstedt

Frånvarande
Styrelsen Mats Ceder och Margareta Ödmark
Elevkåren

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

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2013-02-12).
Sedan förra gången har även ett separat möte hållit 2013-02-18 ang Tranströmerstipendiet.
Detta avhandlas under en separat punkt.

3. Elevkåren informerar
Elevkåren har haft årsmöte, ny representant kommer nästa gång.
Årsmötet var mycket lyckat och elevkåren har framfört sitt tack för bidraget från MFSL.

4. Information från skolledning
Patrik informerade om följande punkter
- Lokalanpassning med anledning av fler elever. Man håller på att ta fram en plan för att frigöra
lokaler bl a genom att utnyttja förråd. Det är brist på toaletter och man ska därför försöka bygga
några i entréplanet. Man tittar också på om man kan göra lärarnas matsal till en matsal för elever.
Lärarna skulle istället få äta i lärarrummet. Efter att planen är lagt skall den kostnadsberäknas och
därefter kan man få ja eller nej. Styrelsen fick en plan att titta på.
-

Skolan ska ta fram en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. En sådan plan ska finnas
enligt lag och skolinspektionen var inte nöjd med den tidigare planen. Eleverna kommer att
involveras i arbetet. Även vi kan komma med synpunkter. Senast den 22 mars. Därefter kommer
en grupp(Patrik, 3 lärare och skolsköterskan) att sammanställa synpunkterna som sedan skall
mynna ut i en plan. Underlaget bifogas som bilaga till protokollet.

-

Rökning. Den 15 mars ska arbetsgruppen ha ett möte för att diskutera rökning. Inriktningen är att
alla ska respektera varandras arbetsmiljö och målet ska vara långsiktigt. Man ska försöka få med
elevkåren och även föräldrar. Skolan kommer att ha ett informationsmöte för alla föräldrar den 18
april. Informationsmötet kommer handla om rökning och andra droger. Inbjudna talar kommer bl a
från Polisen och Maria Ungdom. Se vidare nedan

-

Global Citizen Day. En lyckad aktivitet med många närvarande elever, även från andra skolor.
Buffen som MFSL bjöd på var mycket uppskattad.

5. Ekonomin

Föreningens ekonomi är mycket god. Efter utskick av nyhetsbrevet med inbetalningskort har mer pengar
kommit in.
Styrelsen fortsatte att diskuterade möjligheten att fondera (sätta in ett belopp på sparkonto för kommande
års verksamhet). Beloppets storlek diskuterades. Conrad tar fram ett förslag på belopp.
Sedan förra gången har följande utbetalats:
Årsmötesbidrag till elevkåren
5000 kr
Global Citizes Day (buffe)
4700 kr
Språkdagar
6000 kr
Följande idéer kom upp som förslag på vad vi kan använda pengarna till:
- Läxhjälp
Thomas gör en liten utredning
- Ljus/ljud anläggning t aulan
Conrad tittar lite närmare på vad det kan kosta
- Smartboard
Karin tittar på vad en sådan kostar

6. Norrnässtiftelsen
Inget möte sedan förra rapporten.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Irene har inte lyckats få någon mer kontakt med Ulf Myrtner angående hemsidan. Hon kontaktar Patrik
istället.
Nästa nyhetsbrev planeras till i början av maj.

8. Bidragsansökningar
Inga nya bidragsansökningar har inkommit.

9. Aktuella aktiviteter
Rökning

Susanne och Karin vill beställa en broschyr om rökning från folkhälsoinstitutet. Den ska delas ut på
föräldramötet 18 april samt skickas ut med nyhetsbrevet i höst. Den är gratis med man får betala frakt.
Till föräldramötet vill man också köpa frukt vilket beviljades. MFSL förespråkar 0-tollerans i
policydokumentet.

Roll-Up

Mari och Mats jobbar med att ta fram en Roll-Up för MFSL .

Körkortsteori

Karin informerade att 11 elever var anmälda till sista omgången vecka 12.
Hon fortsätter arbetet med offerter. Vi pratade även om elevernas kostnad för körkortsteorin. 2010 var den
200 kr , 2011 250 kr och 2012 600 kr. Kanske ska vi sänka deras del för att locka fler ?

Tranströmer

Ett tiotal bidragen har kommit in. Juryn har träffats en gång och räknar med att vara klara 22 mars.
Thomas redogjorde för sitt möte med SLAVS.
Ceremonin får ta totalt 30 min och är i stora drag.
Musik och bildspel med bilder från teaterpjäserna när man kommer in.
Presentation av evenemanget
Prat av rektorn
Mellanspel med sketch eller teater anspelande på bilden från teaterföreställningen med Tranströmer eller
liknande
Presentation av juryn
Vem vann
Tack
Musikavslutning
Programblad ska tas fram för att delas ut vid ingången.
Olof har pratat med Anna Tillgren på Bonniers som gärna kommer den 19.
Irene har gjort ett förslag på pressmeddelande. Hon skickar det till Olof innan utskick.
Karin har kontaktat PR-utskottet för film och foto dokumentation. De återkommer.
Ska förra årets pristagare få en VIP-inbjudan ?
Mats har skickat ett nytt förslag på inbjudan. Virpi kontaktar honom.

10.Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir i vecka 15. Olof skickar ut en förfrågan som vanligt.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12. Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

