Målsmånnens Förening Södrå Låtins
gymnåsium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 19 mars 2014
Närvarande
Styrelsen Mari Fogelberg (ordförande), IngaLill Sandin, Johan Dahlin, Helén Nåtoft, Karin Dahl,
Håkan Nilsson, Henry Nilsson, Susanne Bergeling, Thomas Busch, Henry Nilsson
Representant för Norrnässtiftelsen Benny Weinebrandt
Elevkåren Pelle Ekdahl, Frida Ågrup

Frånvarande
Styrelsen Karin Kalldin, Sören Lindström, , Kenneth Schlaich, Rama Saha.
Skolledning Ej representeråd

1. Mötet öppnas
Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan kommentarer (2014-01-20)

3. Elevkåren informerar
Pelle Ekdahl avgår som elevkårens representant och ersätts av Frida Ågrup, ny Vice ordförande för
elevkåren, som hälsades hjärtligt välkommen.


Södra pride skall gå av stapeln under v14 och arrangeras av HBTQ-hörnan. Föreläsningar och div.
event kommer att genomföras under veckan. MFSL sponsrar till del aktiviteterna.



Elevkåren skickar 3 platser till Sveriges elevkårers kongress (Uppstart) i Uppsala.



Årsmötet höll på i 7 timmar. Ordförandeposten delades mellan 2 personer. (Vilka?)
Katis Ahlström invigningstalade. Slutsatsen var att det var ett bättre möte än förra året. Man hade
intressanta debatter och det var ett stort engagemang bland dem som var där men uppslutningen
var något lägre än vad man hoppades på.



Utskottsmässa, där varje utskott presenterade sina verksamheter och aktiviteter, i syfte att värva
nya elever till dessa har genomförts.



Planering inför utspring och slutskiva pågår för fullt

4. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Vi har fått in kursavgift för körkortsteori från totalt 90 elever och har fyllt på
kontot.

En budget presenterades under mötet (Se bilaga) och diskuterades.
Obeaktat är intäkterna från elevernas körkortsteorikurs som väsentligt stärker intäktssidan. Ny budget bör
presenteras till nästa möte där samtliga intäkter och beräknade kostnader tas hänsyn till.

Bidragsansökningar
a. Natur 1:orna vill anordna en tackfest och söker bidrag på 4000 kr för bl.a annat vakter. Vi beslutar
att inte sponsra enskilda fester varför vi avslår begäran.
b. HBTQ-hörnan söker 2500 kr för att köpa in blommor och vatten till föreläsare under Södra Pride
veckan. Vi beslutar att bevilja ansökan.

5. Övriga aktiviteter & projekt:
Norrnässtiftelsen
Benny berättade om Norrnässtiftelsen och hur de arbetar med att förvalta stiftelsen och gav en kort historik
om dess tillblivelse. (Ett sommarhem som ägts av Södra Latin och såldes på 70-talet är grunden för
stiftelsen. Stiftelsen syfte: Se deras stadgar.
Avkastningen har historiskt legat runt 20 000:- varav 25% skall återinvesteras. Susanne Bergeling från MFSL
är invald suppleant med ett 4-årigt förordnande.
Inger marknadsför Norrnässtiftelsen i skolan.

Tranströmerstipendiet
Fredag den 21 februari var sista ansökningsdag för stipendiet. Ingalill och Thomas hade möte med SLAVS
den 13 mars och planeringen av ceremonin är i full gång. Nytt avstämningsmöte den 10/4. Juryn hade möte
den 19 mars och man räknar med att fatta beslut om vem eller vilka som tilldelas stipendiet inom en snar
framtid.
Dekorationer och blommor tar Karin Dahl hand om.
Genrep av ceremonin skall ske den 24/4 (samma dag som vi har styrelsemöte) Aulan skall bokas från kl
17.00 Håkan stämmer av med Patrik.
Förtäring efter utdelning: Håkan kollar – Smörgåstårta är anbefallet.. Inköp av dricka: Håkan!
Långbord i Lärarrummet. Bekräfta med Patrik att det är OK och att bord finns tillgängliga.
Om Fler medlemmar av MFSLs styrelse vill deltaga i och under ceremonin skal detta meddelas IngaLill.
Ingalill sammanställer en lista på vad som behöver göras framöver så att de olika uppgifterna kan fördelas i
styrelsen. Mari åtar sig att ta hand om pressmeddelandet. Ingalill kontaktar Mats kring de tryckta
leverablerna, som inbjudningar och diplom.

Välbefinnande bland elever
Kontakt med Stockholms Universitet på informatörer inom Stressforskningsinstitutet och Pedagogiska
institutionen för att undersöka om att få föreläsare att regelbundet komma till Södra latin för att informera
om hur man kan hantera stress, press och ge vägledning kring studieteknik och hantera studieplanering.

Exempel på områden som kan behandlas är:
-

-

Pedagogik
o

Studiehjälpmedel

o

Föra noteringar

o

Minnesteknik

o

Lärarkommunikation

Stress/press
o

Vad driver stress

o

Vad betyder stress

o

Fokusera på det du kan påverka

o

Hur hanterar jag stress situationer

Ett förslag är att involvera Elevskyddsombuden
Dessutom har gruppen varit i kontakt med Tomas Taylor på ManPower group – Syftet är att se hur de kan
bistå med hjälp att förbereda eleverna inför yrkeslivet.

Anti-rök
Inget nytt denna gång

Körkortsteori
Inget nytt denna gång

6. Kommande styrelsemöten
Datum för nästa styrelsemöte är: 24/4 kl. 18:00 Genrep Tranströmer kl 17:00

7. Mötet avslutas
Mari förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande

Vid protokollet:
Tomas & Henry

