Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 9 april 2013
Närvarande

Styrelsen Karin Dahl, Olof Mattisson, Conrad Skogberg, Ingalill Sandin, Irené Bond, Virpi Inkeri,
Susanne Bergeling, Mari Fogelberg och Margareta Ödmark
Skolledning Patrik Biverstedt

Frånvarande
Styrelsen Mats Ceder och Thomas Busch
Elevkåren

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

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

3. Elevkåren informerar
Representant från elevkåren saknades.

4. Ekonomin

Föreningens ekonomi är god.
Conrad har tittat på vilka fasta utgifter som föreningen har. Till nästa möte tar Conrad fram ett mera
konkret förslag på hur mycket och när föreningen ska fondera.
Styrelsen ser ett behov av att kunna fondera pengar för att även i framtiden kunna erbjuda eleverna på
Södra Latin ett utbud av stipendier och andra aktiviteter samt ge bidrag till elevernas olika arrangemang.
De stipendier som föreningen instiftat önskar dagens styrelse att de ska kunna fortleva och bidra till att ge
även framtida elever en silverkant på tillvaron.

5. Information från skolledning
Patrik informerade om att första Läroverksfejden i ämnet Estet äger rum onsdagen 10 april på Södra Latin.
Elevkåren har en ny styrelse.
Språkintroduktionen som Patrik informerat om tidigare kommer inte att bli till hösten. De anpassningar av
lokaler som behöver göras för att kunna ta emot ett större antal elever kommer inte att bli färdiga till
hösten. Möjligen kommer det att bli en språkintroduktion till hösten 2014.

Skolan håller sin budget enligt planering.
Tanken är att alla elever i Stockholm stad ska få en dator. Södra Latin kommer att börja med att ge eleverna
i 1:an en dator.
Beslut har tagits att alla skolor i Stockholms stad ska ha en gemensam profil på sina hemsidor. Södra Latin
kommer att ha en ny hemsida fr.o.m. september.
Ett möte angående rökning kommer att ske 12 april. Representanter från Södra Andan kommer att närvara
vid mötet.

6. Norrnässtiftelsen
Årsmöte har ägt rum och en ny styrelse har valts. Conrad är numera ordinarie ledamot.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Nytt informationsbrev skickas ut första veckan i maj. Bidragen ska skickas till Mari senast 29 april. Efter
sammanställning översänds bidragen till Mats som utformar Nyhetsbrevet.
Följande informationsdelar ska ingå i Nyhetsbrevet:
• Om föräldraföreningen (Olof)
• Global Citzen Day (Patrik)
• Skolan (Patrik)
• Elevkåren (Elevkårens ordförande)
• Norrnässtiftelsen (Conrad)
• Körkortsteorin (Karin)
• Tranströmer (Olof)
• Bidragsansökningarna (Olof)
• Rökning (Karin)

8. Bidragsansökningar
Styrelsen diskuterade de bidragsansökningar som inkommit:
Sociala utskottet önskade ett bidrag på 6000 kronor till slutskivan för att kunna sänka biljettpriserna.
Styrelsen beslutade att avslå begäran med motiveringen att föräldraföreningens uppgift är att medverka till
att främja den goda andan på skolan och att skapa gott samarbete mellan föräldrar, elever och personal.
Därför går vi ibland in och sponsrar arrangemang eller initiativ på skolan, men däremot sponsrar vi inte
fester eller festlokaler för eleverna.
Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat olika förslag på aktiviteter som föreningen kan bidra till:
• Kostnaderna för ett inköp av en Smartboard alternativt Interaktiv projektor presenterades av Karin.
• Thomas har undersökt möjligheten att stödja ytterligare läxhjälp. Läxhjälp finns redan i dag för
matte och utnyttjas dåligt av den grupp elever som är i behov av stöd.
• Elevkåren har givit som förslag att föreningen ska bidra till t.ex. en föreläsare för att förkovra
lärarna på skolan. Patrik ska undersöka behovet. Frågan bordlades till nästa möte.
• När det gäller tidigare förslag om att bidra till belysning i aulan har det visat sig att det inte
föreligger något behov.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Skolårets sista körkortsteori pågår med 17 elever.
Karin har tagit in offerter från fyra olika körskolor som hon redovisade vid mötet. Det bästa erbjudandet
har Ringens körskola gett. Styrelsen beslutade att gå vidare med Ringens körskola efter det att Karin har
stämt av med Inger Markgren och gjort en kontrollräkning av de olika skolornas erbjudanden.

Tranströmer

Olof redogjorde för planeringen av utdelningen av årets Tranströmer-stipendier vid fredagssamlingen den
19/4 11:00 och de olika arrangemangen i samband med den.
Styrelsen beslutade att ytterligare personer ska bjudas in till utdelningen. Olof tar hand om detta.
Pressmeddelanden har skickats ut. Irené och Virpi ansvarar för att dessa följs upp.
Styrelsen kommer att bjuda de särskilt inbjudna gästerna på buffé i lärarrummet kl. 11:45. Margareta
ansvarar för att arrangera detta.
Styrelsen beslutade att Tranströmerstipendiet i år ska vara 5000 kr per person.
OBS! De i styrelsen som ska hjälpa till vid utdelningen av stipendiet samlas den 19 april kl. 10:30 på Södra
Latin.

Rökning

Karin och Susanne visade ett förslag på en 0 vision som diskuterades vid mötet. Förslaget kommer att
skrivas om till mötet 12 april.

Arbetsro i skolan

Thomas och Olof deltog i mötet på Norra Real 27/3 om ”Underfinansieringen av Stockholms kommunala
gymnasier” tillsammans med föräldrar från Norra Real och Kungsholmens. Man enades om att tillsammans
arbeta vidare på temat ”Arbetsro i skolan” med målsättning att få tillstånd ett möte med skolborgarråd
Lotta Edholm. Avsikten är att starta en dialog och att markera att vi föräldrar vill försäkra oss om att pengar
inte på bakvägar tas från undervisning och lärare till andra ändamål. Nästa möte är 23 april. Thomas är
engagerad i detta arbete, men det kommer att behövas ytterligare en person från styrelsen som kan delta.
Patrik inflikade att skolan visserligen håller sin budget, men inte utan nedskärningar som givetvis påverkar
kvalitén.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir i vecka 21. Olof skickar ut en förfrågan som vanligt.

11. Övriga frågor
Styrelsen planerar en gemensam avslutsmiddag i vecka 22.

12. Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

