
 

 

Målsmännens Förening Södra Latins 
gymnasium (MFSL) 

Protokoll styrelsemöte 8 juni 2016 

Närvarande: Helena Bjuremalm, Margareta Ödmark, Niklas Frank, Helén Nåtoft, (MFSL) och Anna Örneus 
(Elevkåren) 

 

1. Mötet öppnades 

2. Föregående protokoll – protokollen för de två föregående mötena (18 maj respektive 14 april) 
godkändes 

3. Information från skolledningen – punkten väsentligt förkortad eftersom ingen från skolledningen 
kunde närvara 
 

a. Organisation och rekrytering 
 

- Rektor Lillemor Larsson slutar under sommaren efter att ha fått en ny tjänst (någon 
offentlig information har dock inte gått ut till eleverna, trots att en annons redan ligger ute) 

- Uppföljning: Margareta tar upp informationsglappet med Ewa Wallin 

4. Elevkåren informerar 
 

- Kåren träffas under sommaren för att planera välkomnande av både ettor och 
språkintroduktionselever. 

- Slutskivan i år ska ha ett liveband. Bandet spelar gratis. Dock saknas pengar för att betala 
en ljudtekniker, som skulle kosta upp till 4 000: -.  

- Uppföljning: MFSL behöver gå igenom sin budget för att kunna fatta beslut. Ärendet tas 
därför upp i positiv anda på första mötet i höst.  

- Läroverksfejdens organisatörer har haft uppföljningsmöte med mycket och konstruktiv 
kritik. Överlämningen till nya styrelsen kommer att ske mer strukturerat.  

- Förslag till uppföljning: MFSL föreslår att kåren går ut med info om de nygamla reglerna 
tidigt på höstterminen.  
 

5. Bidragsansökningar 
 

- Inga ansökningar har kommit in till brevlådan. 
- Se punkt 4 angående Slutskivan. 

 
6. Ekonomin 

 
- Föreningen har för närvarande ca 117 000:- i kassan.  
- Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande och kassör ska gå igenom den tentativa 

årsbudgeten, föreslå att lägsta belopp som ska finnas kvar i kassan efter vårterminen, fila 

 

 



 

 

på blanketten för ansökningar om bidrag, och utveckla en enkel mall för återrapportering 
från dem som fått bidrag. 

 
7. Aktiviteter:  

 
a. Antirök 
 
- Anti-rökgruppen finns inte längre. Skolan har tagit över arbetet med antirök inom ramen 

för arbetet med förebyggande elevhälsa. Skolan behöver inte några pengar från MFSL för 
att kunna arbeta med detta.  

 
- Nya rökning-förbjuden-skyltar återstår fortfarande att sätta upp på skolgården. Uppdraget 

ligger hos administrativ gruppchef Magnus Rydevik. 
 
Stående uppföljning: MFSL fortsätter att hålla ett öga på hur rökvanorna utvecklas, genom att 
ställa frågor till elevhälsa och skolledning, och bibehåller beredskap OM en ny insats skulle 
behövas.  
 
b. Norrnässtiftelsen  
 
- Inget att rapportera. 
 
c. Tranströmerstipendiet 
 
- De tre vinnande tre texterna finns nu tillgängliga på MFSL:s hemsida 
- Bonniersförlagets informationschef har erbjudit sig att hjälpa till på lämpligt sätt inför nästa 

omgång. 
- Styrelsen föreslår att en eventuell jubileumsutgåva med de första fem årens pristagare 

skulle kunna ges ut. Styrelsen föreslår också att en lektör på förlaget möjligen skulle kunna 
läsa bidragen och ge några konstruktiva ord på vägen till vinnarna. 

- Uppföljning: Helena kontaktar Bonniers förlags informationschef om idéerna ovan. 
 

d. Körkortsteorin  
 

- Inget nytt att rapportera 
 

e. Arbetsrätt 
 

- Den planerade kursen i arbetsrätt gick inte som tänkt, som tidigare meddelats; det första 
tillfället lockade inga besökare och det andra ställdes in.  

- Uppföljning: MFSL kontaktar därför studievägledarna om att istället försöka få in ett pass 
om arbetsrätt i framtidsdagen för tvåorna under hösten. 
 

f. Nyhetsbrevet: 
 

- Alla underlag till nyhetsbrevet ska vara klara till senast 15 augusti: 
- Elevkåren ska bidra med vad de gjort under våren och något om vad som är på gång under 

hösten (Anna) 
- Skolledningen (Ewa) ska bidra med en välkomsthälsning 
- MFSL bidrar med en text om bl a Tranströmerstipendiet 

 

 



 

 

- MFSL ska också få ihop en text om eventuella föreläsningar för föräldrar, om ungas psykiska 
hälsa 

- MFSL ska också ha med en text om att nya styrelseledamöter behövs 
- MFSL ska också tipsa om sin Facebooksida som måste läggas upp (Helena undersöker) 

 
g. Avslutningslunchen för avgångseleverna 
- Lunchen börjar 11.00 på fredagen. 
- Margareta och Helén är här 09.30 för att dekorera i matsalen med ballonger, serpentiner 

och kort.  
 

8. Höstens styrelsemöten äger rum enligt följande:  
 

- Skolans föräldrainformation brukar äga rum i början av september. MFSL:s årsmöte 
planeras till 28 september med rundvandring 18.00 och möte 19.00. 

- Höstens första styrelsemöte blir den 17 augusti.  
-  Höstens andra styrelsemöte äger rum den 13 september kl 18.00, framförallt för att 

förbereda årsmötet. 
- Höstens tredje styrelsemöte – konstituerande – bestäms vid ett senare tillfälle. 

 
 

9. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet: 
 
Helena Bjuremalm 
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