
 

 

 

 

Må lsmå nnens Fö rening Sö drå Låtins 
gymnåsium (MFSL) 

Protokoll från styrelsemöte 27 augusti 2014 

Närvarande  

Styrelsen  Mari Fogelberg (ordförande), IngaLill Sandin,  Johan Dahlin, Karin Dahl, ,  Henry Nilsson, 
Susanne Bergeling, Thomas Busch, Henry Nilsson, , Rama Saha 
Elevkåren  Frida Ågrup 
Skolledning Patrik Biverstedt 

Frånvarande 
Styrelsen  Helén Nåtoft, Håkan Nilsson, Sören Lindström, Kenneth Schlaich 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Mari Fogelberg förklarade mötet öppnat  

2. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes utan kommentarer (2014-05-22) 

3. Elevkåren informerar  
 

Fokus  på skolstarten 

- Ettornas 3dje dag genomfördes och var mycket lyckat 

- Skolval planeras med debatt 5/9 

- Insparksfest planeras till 19/9  

- Försäljning av skoltröjor mm är nu igång 

- Utskottskickoffer planeras 



 

 

 

 

4. Skolledningen 

340 nya elever  

Öppet hus vecka 36 tisdag och onsdag kl 18 och 19 

Utvecklingssamtal påbörjas v 37 

Förberedelse inför valet pågår 

Non smoking generation kommer att besöka årskurs 1 

HBTQ föreläsning planeras 

Försök med återvinning Pappersåtervinning 

23/9 infokväll för föräldrar avseende droger 

Upphandling av elevdatorer sker under hösten med plan för leverans i november 

5. Ekonomi  
 

Ingen rapportering denna gång 

6. Bidragsansökningar 

 

a. Johanna Möller föreningslokalen Projektor och duk.  

Beslut: Positiva till sponsring – 8 200 kr och erhålls mot kvitto. 

b.  Muntlig ansökan från elvkåren för välkomstsfestens vakter för 14 000 kr 

 

Beslut: Beviljas 

 

7. Övriga aktiviteter & projekt: 

Tranströmerstipendiet 
 
Dags att  utse en ny jury 

- Ny lärare behöver utses, maila till Lillemor 
- De övriga 3 har sagt ja 

 
Tranströmer grupp behöver bildas 

- Utses efter årsmötet 
 
 
 



 

 

 

 

Välbefinnande bland elever 

 

Ett förslag från Pedagogisk konsult, Peter Emsheimer har mottagits.  

Förslagets diskuterades både avseende upplägg och kostnad.  

Frågan bordläggs till nästa möte 

Anti-rök 
 

Dessert serverades av anti rök. Positiv respons. En fråga som ställdes var om  avsändaren framgick? 

Affischer sattes upp överallt. 

Planerade aktiviteter 

- Lansering av överenskommelsen 

- Preliminär plan 

Lansering 26/9 på samlingen 

Utlottning av ”presenter” innan höstlovet 

Avsändare är viktigt Kommun, elevkåren, föräldraföreningen 

Tas emot av demokratutskottet för vidarebefordran till Kajsa (Skolsköterska) för sekretess 

Sker 2 och 2. 

Kommunen bidrar med presenter 

Förslag till ny process för att få saker att hända. 

- Susanne fördelar arbetsuppgifter  

- Johan kontaktar SLAVS 

- Patrick kontaktar Nina 

- Monika (kommun) tar fram kriterierna 

 

18/9 kl 18.00 nästa möte 

 

Utlysa en tävling om design av armband 

 

Kan MFSL tänka sig att sponsra ett godisregn vid lansering? 

 

Beslut: MFSL bidrar med upp till 1 000 kr för godisregn  

Beställa affisch av elevkåren PR-utskottet – kommunikationsplan 
 
23/9 Maria ungdom om droger och helst närpolisen – syfte att utbilda föräldrar 
 
Utskick  - Går det att samordna med ett nyhetsbrev? 
 



 

 

 

 

Idé: Choice, läkarstudenter som pratar det medicinska, närpolisen konsekvenser, Maria ungdom att lägga in 
det i naturkunskapskursen med en konkret uppgift. 

       Körkortsteori 
 
Körskolan har inte hört av sig – 3 kurser med möjlighet till ytterligare 1. Preliminära tider Kurs v45-48, v6-

10, v12-16. 

 

8. Övriga frågor 
 

 

Nyhetsbrevet behöver skickas ut inom 2 veckor. 

Mari tittar på föregående års brev. Patrik uppdaterar text. 

Frida uppdaterar Elevkårens text. 

Deadline den 3/9. 

Kenneth tar kuvertering 

Årsmöte planerat till den 9/10 kl 19. Rundvandring kl 18 av elevkåren 

Bemanning föräldramöten   

- Tisdag 2/9 kl 18 och 19  Karin & Henry 
- Onsdag 3/9 kl 18 (2 grupper samtidigt) Ingalill & Mari, Susanne & Rama 

Mari uppdaterar Infoblad och Powerpoint inför mötena. 

9. Kommande styrelsemöten  

 
Datum för nästa styrelsemöte är: 17/9 kl. 18:00 

 

10. Mötet avslutas 

 

Mari förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande 

 

Vid protokollet: 

 

 

Henry 


