Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)

Protokoll från styrelsemöte 21 maj 2013
Närvarande

Styrelsen Mari Fogelberg, Karin Dahl, Olof Mattisson, Ingalill Sandin, Thomas Busch
Susanne Bergeling, Iréne Bond, Conrad Skogberg.
Skolledning Patrik Biverstedt
Elevkåren Ylvali Busch, Pelle Ekedahl

Frånvarande
Styrelsen Mats Ceder, Margareta Ödmark, Virpi Inkeri

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

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll (2013-04-09).

3. Elevkåren informerar
Elevrepresentanterna presenterade sig. De kommer att vara Pelle som i fortsättningen deltar på våra
möten. De bad om ursäkt för att de inte varit med på tidigare möten men har haft en intensiv tid sedan de
tillträdde för att komma igång med elevkårsarbetet. Man har höga ambitioner och vill ”Verka för att
eleverna ska få en givande gymnasietid”. Man vill även involvera eleverna mer .
För att få en mer stabil ekonomi vill man ta ut en medlemsavgift på 30 kr genom att sälja medlemskort som
man också försöker göra attraktiva genom tex rabatter i affärer. Man funderar på att införa det under
hösten.

Aktiviteter som genomförts
Operation dagsverke
Läroverksfejden
SCUM föreläsningen

På gång
Insparksfesten för höstens ettor ( 13 sept).

4. Information från skolledning
Patrik informerade om följande punkter

Omorganisation ger nya chefer

Gymnasiechef Anita Dehlbom tillträder 1 juli. Hon kommer att förutom Södra Latin ansvara för
Enskedegård, Globen, Bernadotte och Spånga gymnasium.
Rekrytering pågår av en administrativ chef.

Aven en ny Gymnasiedirektör för Stockholms ska tillsättas. (Gymnasiedirektören är Gymnasiechefens chef).

Datorer
Stockholm har avsatt 85 milj för inköp av datorer till eleverna. Skolan håller just nu på att utvärdera vilken
typ som behövs , vilka programvaror , hur man ska administrera m.m. De första datorerna ska komma i
höst.

Ekonomi

Skolans ekonomi ser ut att gå plus minus 0 men den ska gå plus enl ledningen vilket innebär vissa mindre
nerdragningar.

Nästa läsår

Man håller just nu på med tjänstefördelningen och terminsplanerna för nästa läsår. Inga språkelever
kommer nästa år då lokalanpassningar inte gjorts. Är fortfarande aktuellt till HT 14.

5. Ekonomin

Fortsatt god ekonomi även om vi haft vissa stora utgiftsposter för körkortsteori samt
Tranströmerstipendiet.
Conrad återkommer om fondering till nästa möte.

6. Norrnässtiftelsen

Har delat ut 5000 kr till :
1500 Loppis – Operation dagsverke
1000 Ett akvarium
1000 Kulturella utskottet
500 Vollyboll laget
1000 Föreläsning om kvinnors rättigheter
Conrad deltog inte på senaste mötet men man hade i protokollet noterat att Tranströmerstipendiet fn läggs
åt sidan eftersom man inte vet vilka medel man kommer att disponera. Conrad bevakar frågan.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet
Nyhetsbrev
Elevkåren kuvertera och skickar ut det denna vecka tillsammans med sin information.

Ny Webbsida
Inget intresse trots annons på hemsidan. Istället kommer vi att anlita Mari:s dotter som
läser medieteknik. Hon kommer att göra den under sommaren så att den är klar till skolan
börjar. Irene och Mari jobbar vidare med henne. Skolans nya webbplats kommer inte var
klar till dess enl Patrik. Det har ingen betydelse för oss eftersom det bara är en länk som
kommer att ligga på skolans sida. Domänen MFSL.se är ledig och vi kommer att registrera
den. Driftskostnaden för en egen hemsida kommer att ligga på ca 1000 kr/år.

8. Bidragsansökningar
Inga nya bidragsansökningar har inkommit.
Följande har delats ut.
1500 kr - Loppis Operation Dagsverke.
7000 kr till slutskivan vi sponsrar vakter. Den kommer att äga rum på Victoria i Kungsträdgården.

Läroverksfejden kunde inte vara på Stadion eftersom gräset inte vuxit klart så där behövdes inget
bidrag.

9. Aktuella aktiviteter
Slutlunchen för årskurs 3
Elevkåren hjälper till med idéer och förslag på mat och dekorationer.
Irene och Mari tar fram små kort att lägga på varje plats med en hälsning fr MFSL.

Rökning
Elevkåren har haft två aktiviteter i samband med operation dagsverke. Fimpa en vecka och
ge pengarna till O.D samt städat skolgården från fimpar.
Nya skyltar om rökning på skolgården förbjuden har kommit upp.
I höst ska man visa en film om barnen som arbetar på tobaksplantagerna med efterföjande
diskussion.
Har nästa möte på fredag.

Körkortsteori
Vi tar Ringens körskola för nästa års teorilektioner.
Tranströmer
Olof kommer att skicka ett tackbrev till alla som deltog vid utdelningen. Han kommer också att göra ett
dokument som stöd för kommande år.

Arbetsro i skolan
Thomas har deltagit i ett par möten tillsammans med föräldraföreningar från andra skolor. Vi har fått kopia
på det brev som man skrivit till Lotta Edholm. Thomas vet inte om det gått iväg ännu. Man har valt att fn
inte gå via pressen utan vill ha en dialog direkt med politikerna.

Fysikföreläsning
Fysikföreläsningen med Prof Ariel Goobar kommer att äga rum i början av nästa termin. Patrik fick i
uppdrag att hålla i den. Föreläsningen vänder sig i första hand till alla Natur elever men kan givetvis hållas i
aulan och så att alla kan bjudas in.

Planering inför nästa läsår.
Skolan börjar 19 aug med upprop för årskurs ett.
Nästa styrelsemöte v 35
Utskick av nyhetsbrev v 39 (förra året 11 sept)
Årsmöte v 41 (förra året 9 okt)
Personalfika v 42
Föräldrainfo för nya elever (förra året 19 sept)
Börja redan nu att tänka på dessa punkter.

10.Övriga frågor
Läxläsning
Thomas har från My Academy fått 10% rabatt för Södra Latin. Kommer att lämnas över till
Elevkåren som en förmån till medlemskortet. Vi kommer inte gå vidare med läxhjälp fn.
Kostnad för en termin ca 40.000 kr.

Smartboard
Karin fått offert på en smartboard för ca 28.000 kr. Även den läggs vilade.

Riktlinjer vid bidragsansökan
Vi hade en diskussion om vad som ska sponsras. Ett förslag var att vi sponsrar vakter
till inspark och slutskiva men inte själva festen.
Ett formulär för ansökan ska läggas upp på den nya hemsidan . Där kommer också att
stå lite om att man måste söka i god tid m.m. Vi bör också följer upp givna bidrag
bättre samt att vi ser till att det tydligare framgår att vi sponsrat tex via
gratulationskorten vid avslutningslunchen.
Avslutsmiddag för styrelsen
Olof ”Doodlar” om tidpunkt.

11.Nästa styrelsemöte
V 35 Olof ”Doodlar”

12. Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

