
 

 

Målsmännens Förening Södra Latins 
gymnasium (MFSL) 

Protokoll styrelsemöte 17 augusti 2016 

Närvarande:  

Helena Bjuremalm, Margareta Ödmark, Karin Fährlin, Niklas Frank, (MFSL) och Anna Örneus (Elevkåren) 
samt Karin Dahl från den föregående styrelsen m a a punkten om körkortsteori. 

 

Telefon till vaktmästeriet: 08-508 408 10  

1. Mötet öppnades 

2. Föregående protokoll – protokollet för junimötet godkändes 

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

a. Organisation och rekrytering 
 

- Ewa Wallin kommer att arbeta deltid framöver och en annan representant från 
skolledningen kommer därför att delta på MFSL:s möten 

- Christel Mjörnheim har tillträtt som rektor för Estet/Mu 
- I avvaktan på att Gabriella Björk tillträder för S och Hum den 1 oktober, träder Hans 

Normark in som ställföreträdare.  
- Nytt för i år är också att skolan erbjuder Språkintroduktionsprogrammet (SI) Latin och tar 

emot ca 40 elever som går hos oss för att skaffa sig behörighet att söka vidare till nationellt 
program på gymnasiet. På SI har vi främst fokus på undervisning i svenska språket. 

- Elevhälsan är förstärkt med Lina Johannson, SYV, som bl.a. har ansvar för SI och NA. 
Therese Bénèzeth är tjänstledig under hösten och vikarie för henne är Erica Bäckman med 
ansvar för SA och HU. Rekrytering av ny specialpedagog pågår.  

- Vi fortsätter arbetet med att förebygga stress och ohälsa. Elever i åk 2 kommer tillsammans 
med elevhälsoteamet att under året arbeta med stresshantering och undervisande 
personal fick vid uppstarten ta del av en föreläsning på temat ”Hur hjärnan lär och bygger 
motivation – klassrummet, hormonerna och stressen”. Denna föreläsning följer vi upp med 
fler föreläsningar och fördjupade samtal i kollegiet under året. 

4. Uppföljning: Margareta kontaktar den nya skolledningen och tar reda på vem som blir den nya 
representanten i MFSL 

5. Elevkåren informerar 

 
- Kåren har träffats fyra gånger under sommaren för att planera välkomnande av både ettor 

 

 



 

 

och språkintroduktionselever. 
- På fredag håller kåren i en introduktionseftermiddag för de nya eleverna. 
- Det årliga 40-sidiga häftet med information om skolan och elevkåren mm är klart men 

kåren har efter många turer fått fatt på ett tryckeri som kan trycka till ett rimligt pris. 
Kostnaden uppgår till 11 000: - inkl. moms.   

- Uppföljning: MFSL beslutar att bidra med hela beloppet eftersom ansökan uppfyller 
kriterierna för vad vi kan bidra med och föreningen har pengar i kassan (drygt 101 000:-).  

- Välkomstfest planeras senare i höst, liksom ”killer games”, ”halloweek” och 
decemberjakten.  

- Därtill kommer ett antal föreläsningar.  
- Uppföljning: MFSL uppmanade kåren (sociala utskottet) att i god tid söka bidrag för 

vaktkostnaden till välkomstfesten 
 

6. Bidragsansökningar 
 

- Inga ansökningar har kommit in under sommaren.  
 

7. Ekonomin 
 

- Föreningen har för närvarande ca 101 000:- i kassan. 
- Kassören har beställt ett avtal för Swish  
- Beslut: Styrelsen beslutade att ordförande och kassör ska gå igenom den tentativa 

årsbudgeten, föreslå ett 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. 

 
8. 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.  

 
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 
 
- Inget nytt att rapportera 
- Bonnierförlagets 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 som återstår: Helena kontaktar Bonniers förlags informationschef om idéerna 
ovan. 

 
d. Körkortsteorin  

 
- Karin Dahl gick igenom inbjudan till de tre kurser som erbjuds under läsåret 
- En nyhet är att kostnaden kan betalas via Swish 
- Kursen kommer att kosta 700: - före eleverna. Den faktiska kostnaden är 2 670: -, vilket är 

något högre än förra året.  
- Blir det upp till 15 elever per kurs får vi 28 % rabatt, upp till 20 blir det 39 % rabatt, 25 

elever ger 51 % och 30 elever genererar 62 % rabatt. 
- Elevkåren kommer att göra mer reklam för kurserna i år så att de fylls. 
- MFSL konstaterade att ju mer elevkåren gör reklam, desto billigare blir kurserna och desto 

mer pengar kommer MFSL ha kvar i kassan till eventuella bidrag till kårens verksamhet.  
- Uppföljning: MFSL beslutade att godkänna offerten från Ringens körskola, att ge MFSL:s 

ordförande fullmakt att skriva under avtalet, att höja avgiften till 700.- per elev, att utse 
Karin Dahl till att följa upp inför varje kurs hur många som är anmälda (tills ny ansvarig kan 
utses), samt att uppmana kåren och dess PR-utskott att sprida information om kurserna 
genom alla relevanta kanaler.  
 

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, och en förklaring om vad en elevkår är till skillnad från ett elevråd (Anna). En längre 
text föreslås skickas med vårens Nyhetsbrev. 

- Skolledningen 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. Föreläsning om psykisk (o)hälsa: 

 
- Sarah Widén är beredd att komma och föreläsa igen, om psykisk (o)hälsa till en kostnad om 

5 000: -. Information om detta ska ingå i nyhetsbrevet.  
- Uppföljning: Margareta kontaktar Sarah Widén och bokar in henne, och ser till att 

information om föreläsningen kommer med i nyhetsbrevet. 
 

h. Informationsmöte för nya föräldrar: 
- Oklart när detta möte äger rum, men MFSL ska vara närvarande och berätta vilka vi är och 

vad vi gör 
- Uppföljning: Margareta följer upp med skolledningen om datum. Karin uppdaterar 

 

 



 

 

powerpointpresentationen.  Elevkåren undersöker om de har något foto från utspringet 
som kan symbolisera sommar. 
 

9. 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 andra styrelsemöte äger rum den 13 september kl. 18.00, framförallt för att 
förbereda årsmötet. Lokal ska bokas, fika förberedas, och verksamhets- och 
revisionsberättelse färdigställas. 

- Höstens tredje styrelsemöte – konstituerande – bestäms vid ett senare tillfälle. 
- Uppföljning: Margareta bokar lokal (A125); Niklas fixar fika till styrelsemötet 13/9; Karin 

köper tilltugg till årsmötet; Margareta kommer att skicka förra årets verksamhetsberättelse 
som inspiration.  Övriga ledamöter förväntas bidra med kommentarer.  
 

 
10. Mötet avslutades. 

 
Vid protokollet: 
 
 
Helena Bjuremalm 
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