Målsmånnens Förening Södrå Låtins
gymnåsium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 24 april 2014
Närvarande
Styrelsen Mari Fogelberg (ordförande), IngaLill Sandin, Johan Dahlin, Helén Nåtoft, Karin Dahl,
Håkan Nilsson, Henry Nilsson, Susanne Bergeling, Thomas Busch, Henry Nilsson, Kenneth Schlaich
Elevkåren Frida Ågrup
Skolledning Patrik Biverstedt

Frånvarande
Styrelsen Karin Kalldin, Sören Lindström, , Rama Saha.

1. Mötet öppnas
Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan kommentarer (2014-03-19)

3. Elevkåren informerar



Södra Latins elevkår blev utnämnd till Årets Elevkår av Upptakt14 i samarbete med Microsoft.
Utmärkelsen ges till den elevkår som gjort mest för medlemmarna på sin gymnasieskola under det

gångna året. Stort grattis till utmärkelsen!


Läroverksfejden startar vecka 18 och pågår en månad



Elevkårens nya utskott är nu utsedda



Utskottskickoff planeras för att få igång arbetet och stimulera samarbetet



Skolval planeras och kommer att anordnas



Södra pride har genomförts med lyckat resultat



Operation Dagsverke kommer att genomföras i maj



Städning av skolgården från cigarettfimpar

4. Skolledningen
En hel del planeringsarbete pågår som ingår i den ordinarie verksamheten
Öppen skoldag för årskurs 9 elever kommer att ske den 28/5 mellan 14-17.
Partidebatt har blivit en svår fråga där olika skolor har olika angreppssätt – diskussion pågår om hur
skolan ska förhålla sig.

5. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
En ny budget presenterades under mötet och diskuterades vilket ger en bra överbick
Helen uppmanade styrelsen att komma in med mer uppgifter ifall något saknas
Finns kostnader för antirök och andra grupper med?
I sammanställning anger vi varför vi ger eller avslår bidrag.

6. Bidragsansökningar
a. Elevkåren ansöker om 6 000 kr i bidrag för vakter för operation Dagsverke och festen Nattverke.
Biljettintäkterna går till Unicef mål 100 000 kr. Styrelsen beslutar att bevilja ansökan.

7. Övriga aktiviteter & projekt:
Arbetsro i skolan
Möte med Skolborgarådet Lotta Edholm. De olika föräldraföreningar har olika agendor. Avvaktar till efter
valet

Tranströmerstipendiet

Genrepet gick efter omständigheterna väl!
Stor entusiasm inför dagen för utdelningen
Johan kontaktar Mitt i och Södermalmsnytt

Välbefinnande bland elever
Håkan har fått ett förslag från en kontakt på Stockholms Universitet vad gäller föreläsning på temat
inlärning, stresshantering och studieteknik som han ska titta närmare på och rapportera om på nästa
styrelsemöte.

Anti-rök
För att uppmuntra eleverna i antirök bjuder MFSL eleverna på en efterrätt. Kostnadsförslaget på efterrätt
är 4 kr dyrare än föregående år 17 kr jämfört med 13 kr, totalt 17 000 kr.
Elevkåren kan hjälpa till med marknadsföring av efterrätten via exempelvis facebook och Twitter.
Ta bild på efterrätten och lägga upp det på hemsidan.
Överenskommelse mellan elever avseende antirök planeras till hösten. Samarbete sker med Söderandan.
Form och plan närmar sig!

Körkortsteori
Sammanställning av kurserna för detta läsår.
-

Kurs 1 100% närvaro
Kurs 2 80% närvaro

Körskolan har ingen info om hur många som fortsätter och tar körlektioner.
Kontanthanteringen för körkortsteorin är inte i så lämplig. Kan vi skaffa en kortbetal-lösning. Elevkåren
informerar om den lösning som de har inskaffat.
Officiell offert från körskolan tas fram för kommande läsår

8. Övriga frågor

Slutlunch – planeras – önskemål från elevkåren och beslutas vid nästa möte
Karin Kalldin och Sören kommer tillbaka till hösten
Kort till avgångslunchen – kontakta Iréne för att återanvända förra årets layout.

Nyhetsbrev ska ut i slutet av maj
Innehåll
Ämne

Ansvarig

Efterrrätten

Susanne

Lyckönskning avgångselever

Thomas

Gratulera Södra Latins elevkår blev årets elevkår

Thomas

Körkortsteori

Karin

Tranströmerstipendiet

Inga Lill

Våra bidrag

Mari

Elevkåren

Frida

Skolledning

Patrik

Deadline för texter 16/5
Korrektur till nästa styrelsemöte 21/5
Kuvertering och utskick v22 eller23 görs av Elevkåren, Frida kollar.
Thomas tar emot samtliga texter och håller kontakten med Mats
Henry ändrar elevkårsrepresentant i MFSL’s hemsida

9. Kommande styrelsemöten
OBS! Ändrat datum. Datum för nästa styrelsemöte är: 22/5 kl. 18:00

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

Vid protokollet:
Henry

