
 

 

MÅLSMÄNNENS FÖRENING SÖDRA LATINS 
GYMNASIUM (MFSL) 
Protokoll styrelsemöte 13 september 2016 

Närvarande:  

Helena Bjuremalm, Margareta Ödmark, Niklas Frank, (MFSL) och Anna Örneus (Elevkåren). 
 

1. Mötet öppnades 

2. Föregående protokoll – protokollet för augustimötet godkändes 

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

- Ewa Wallin meddelade per mejl att: 
- Föräldramötena i förra veckan var lyckade 
- Skolan avser att ta ett gemensamt grepp om datorer och mobiler på lektionstid 
- Skolan söker ny studievägledare då den nuvarande sagt upp sig 
- Per Angerceremonien äger rum 20 september i skolan 
- Ewa Wallin kommer att arbeta deltid framöver och en annan representant från 

skolledningen kommer därför att delta i MFSL:s möten 

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

4. Elevkåren informerar 

- Eleverna i språkintroduktionsklasserna var med på den sedvanliga introduktionen för 
ettorna. De har också fått information om vilka sociala medier kåren finns på. Demokratiska 
utskottet besöker språkintroduktionsklasserna regelbundet så att de får riktad information. 

- Välkomstfest/inspark planerad till 23 september 
- Planering inför Halloweek och Decemberfest pågår för fullt 
- Kåren har köpt in ett nytt kassaskåp 
- En komplikation har uppstått vad gäller kostnaden för välkomstguiden på 11 000: - som 

MFSL bidrog till. Företaget har skickat en faktura på beloppet, samt moms på 2 831:75. Det 
råder delade meningar om huruvida kåren, som ideell förening utan ekonomisk 
verksamhet, verkligen är momsskyldig.  

- Kåren kommer att undersöka hur momsredovisningen från 2015 ser ut med hjälp av förra 
och nuvarande kassören. Enligt den förra kassören betalar kåren moms om de köper in 
varor och tjänster från företag som är skattskyldiga, däremot kan den inte lägga på moms 
för varor och tjänster som den själv säljer (typ insparksbiljetter). Kåren kommer att 
undersöka om de kan få bli momsbefriade.  

- Uppföljning: MFSL bidrar med kostnaden för moms (2 831:75). 
- Fonden som kåren inrättat för att elever med ekonomiska behov är nu igång. Den kan 

användas till biljetter till inspark, slutskiva, studentmössa och en skoltröja. Skolsköterskan 
ansvarar för vilka som kan komma ifråga då hon har tillgång till sekretesskyddad 
information.  Stödet ges in natura. Kåren har ingenting att göra med urvalet och inte heller 

 

 



 

 

 

till några personuppgifter om de som söker. En första elev har fått stöd i form av en biljett 
till insparken. 

- Uppföljning: Styrelsen beslutar att bidra med 5 000: - till fonden.  
- Kåren ska återkomma med vilket kontonummer bidraget ska förmedlas till.  
- Om ett år ska MFSL be om återkoppling från skolsköterskan om hur många som fått bidrag, 

om pengarna räckt, om någon nekats, vilka beslutskriterier som gällt mm. 
 

5. Bidragsansökningar 
 

- Sociala utskottet har ansökt om 11 000: - för att täcka kostnaden för vakter på 
insparken/välkomstfesten.  

- Sociala utskottet har vidare ansökt om 2 500: - till mat och dryck på Dumbledores Armys 
välkomstfest.  

- Båda bidragen har redan beviljats per capsulam.   
 

6. Ekonomin 
 

- Kassören flaggade för att skolan inte har skickat fakturor på länge (portokostnader mm). 
- Kassören gick igenom kostnaderna hittills i år, som ligger i linje med tidigare år och t o m 

något lägre. Föreningens ekonomi är god. 
- Avtalet för Swish är undertecknat och tjänsten är igång  

 
- Uppföljning som återstår - Ordförande och kassör ska: 
- upprätta en tentativ årsbudget 
- 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.  

 
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 
 
- MFSL:s representanter ska kontakta skolan, kåren, Norrnässtiftelsen och Föreningen Södra 

Latinare för att få namn på juryledamöter inför 2017 års utdelning 

 

 

 



 

 

- 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: Helena kontaktar Anna Örnéus för att få fram en representant till juryn som 
utses av kåren, samt skolan, Norrnässtiftelsen och Föreningen Södra Latinare, samt kallar 
till ett första möte i oktober.  

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

 
d. Körkortsteorin  

 
- Karin Dahl meddelade per mejl att avtalet från Ringens bilskola är på väg.  
- Inbjudan till kurserna i höst och vår bifogas protokollet 
- En nyhet är att kostnaden kan betalas via Swisch 
- 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 så mycket som 

möjligt. 
- 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 uppmanade 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: 
 

- Kåren har kuverterat nyhetsbrevet som skickas idag, 13 september, eller i morgon. 
  

 

 



 

 

 

g. Föreläsning om psykisk (o)hälsa: 
 

- Sarah Widén är beredd att komma och föreläsa igen, 23/11, om psykisk (o)hälsa till en 
kostnad om 5 000: -.  Information om föreläsningen finns med i nyhetsbrevet. 
 

h. Informationsmöten för nya föräldrar: 
- Skolans föräldrainformation ägde rum föregående vecka, 6 och 7 september; MFSL 

närvarade vid tre av fyra möten. Det enda som missades var föräldramötet för 
språkintroduktionsklasserna eftersom det låg tidigt på eftermiddagen. 

- En miss var att det inte stod något om körkortsteorin i powerpointpresentationen. 
 

8. Höstens styrelsemöten äger rum enligt följande:  
 

-  MFSL:s årsmöte äger rum 28 september med rundvandring i skolan 18.00 och möte 19.00 
– 20.00. Lokal har bokats (sal A125), fikaansvaret tar Karin, Margareta har förberett 
verksamhets- och revisionsberättelse med hjälp av Helén. 

- Höstens tredje styrelsemöte – konstituerande – bestäms vid ett senare tillfälle. 
- Uppföljning: Karin köper tilltugg till årsmötet; Margareta skickar årsmöteshandlingar till 

Helena; Helena lägger ut handlingarna på FB-sidan 
 

9. Föreningens hemsida: 
 

- Föreningens hemsida har haft problem som orsakats av oklarheter rörande domänägare 
och fakturering 

- Uppföljning: Styrelsen bör snarast utse en hemsidesansvarig 
 

10. Mötet avslutades 
 

Vid protokollet: 
 
 
Helena Bjuremalm 
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