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

Styrelsemöte 11 oktober 2017 kl. 18-20. 

 

Kallade: 

Styrelsen Maria Anderhagen, Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa Fritzell, 

Dana Galouzo, Moa Mattis, Lotta Sundell 

Skolledningen Christel Mjörnheim 

Elevkåren Ellen William-Olsson 
 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Föregående protokoll från Styrelsemötet 2017-09-20, Årsmötet 2017-09-27 

och Konstituerande styrelsemötet 2017-09-27 godkänns. 
 

3. Skolledningen informerar 

 

Rektor Christel berättar att det är mycket på gång under hösten: 

• Symfoniorkester och körkonsert, söndag 15/10 

• Levande historia delar ut Per Anger stipendiet den 19/10. Syftet med 
stipendiet är att uppmärksamma personer eller grupper som arbetar för 

att främja mänskliga rättigheter. Till stipendieutdelningen är elever från 

sam-klasserna inbjudna samt särskilt inbjudna personer, bl.a. 

kulturministern.  

• Skolan har beslutat att minska ner på musikaftnar under hösten och 

istället ha en ”skolans jazzfestival” (19/11), eventuellt så behöver skolan 

hjälp med föräldra-volontärer. 
• Julkonserter – 1 och 2 december 

• Konsert med Svante Turesson – 29 november  

 

Konsertschema ligger på skolans hemsida för nedladdning  

 

Skolledning och elevkåren har startat ett arbete för att öka samverkan. De 
kommer bl.a. att ha ett möte tillsammans med skoljurist och Sveriges elevkårer. 

Tanken är att skolledning och elevkåren ska stå för samma sak och sända ut ett 

gemensamt budskap. 

 

Södra latin har högt söktryck på lärare. Skolan har inga obehöriga lärare förutom 

några musiklärare som förlorade behörigheten att sätta betyg i och med den nya 

reformen. Vissa av musiklärarna håller på att läsa in behörigheten, medan vissa 
närmar sig pensionsåldern varför det inte är aktuellt.  

 

 

4. Elevkåren informerar 

Hos elevkåren händer det också mycket under hösten. De har redan hunnit med 

att ha en uppskattad välkomstfest för ettorna, firat kanelbullens- och 
gräddtårtans dag, tagit fram en specialdesignad ”Södramössa” och haft 



mössprovning för 3:orna. Kåren planerar vidare tävlingar under halloween samt 

att måla om kårlokalen under höstlovet (under förutsättning att deras anslags 

ansökan beviljas). 

 
Vecka 27 är det en ”psykisk hälsa vecka” på skolan.  

 

Humanistfestivalen hålls av elever i sam/hum klasserna (inte elevkåren) de 

bjuder in föreläsare (psykisk hälsa, 2016) relaterat till deras kurser. 

 

Kåren marknadsför ”läroverksfejden” som annars har en egen organisation med 

en styrelse + 2 representanter från varje skola (Östra real, Södra Latin, 
Kungsholmens gymnasium, Norra real). Förra året blev det stökigt på 

slutkampen som traditionellt hålls på Zinkensdamm, vilket gör att skolornas 

rektorer gemensamt har bestämt att den inte ska hållas där i år. Deltävlingarna 

har gått lugnt till och kommer att hållas som tidigare. 

 

5. Ekonomin 
Ekonomin är god trots att det kommit in 5 000 kr mindre i kassan jämfört med 

samma tid förra året. Inbetalningskort (250 kr/läsår) finns på hemsidan samt 

skickas ut till föräldrar 2 ggr/år. MFSL har ett Swish-konto, information om det 

läggs till på inbetalningskortet till nästa utskick.  

 

6. Arbetsfördelningen i styrelsen 
 

Körkortsteorin – MFSL i samarbete med Ringens bilskola. Tre kurser/år á 30  

platser till reducerat pris (ordinarie pris 2700, 40-60% rabatt) föräldraföreningen 

sponsrar dessutom så eleven betalar slutligen 700 kr. I kursen ingår 5 teoripass 

+ simulatorkörning. Första kursen i år är fulltecknad. Elin som är kassör 

ansvarar för körkortsteorin den här terminen, sedan får någon annan ta över 

ansvaret. Elevkåren marknadsför kurserna. 
 

Tranströmer – Moa Mattis och Richard Butler ansvarar och planerar tillsammans 

med rektor Gabriella  

 

Hemsida – Maria Anderhagen ansvarar  

 
Facebook – Richard Butler ansvarar och är administratör. På sikt så kan alla i 

styrelsen göras till administratörer för att de ska kunna lägga in information från 

respektive ansvarsområde.  

 

Nyhetsbrev – Niklas Frank har det övergripande ansvaret. Alla hjälps åt med 

innehåll, tryckning och utskick. Nyhetsbrevet skickas ut i till de nya ettorna samt 

i mitten av januari då det är öppet hus (17/1 2018). Under öppet hus delas 
nyhetsbrevet även ut på plats i skolan. Inbetalningskort läggs med.  

 

Norrnässtiftelsen – delar ut stipendier till skolans elever samt sponsrar 

Tranströmmerpriset. Föräldraföreningen behöver en representant i stiftelsen. 

Möten 1g/termin.  

 
 

 



7. Aktiviteter och projekt 

 

SKUM 26/10 – föreläsning om sex och samlevnad som vänder sig till föräldrar 

 
Framtidsdagen 6/12 – skolengagemang för 2 och 3 med temat ”vad händer efter 

skolan?”. Skolan vill ha hjälp av MFSL för att hitta föräldrar som kan berätta lite 

om vad de arbetar med. Niklas efterfrågar mer information om vad som 

förväntas av föräldern, för att sedan kunna lägga ut info på hemsidan och på 

facebook.  

 

Tranströmer – Stipendiet ska uppmuntra elever i årskurs två på Södra Latins 
Gymnasium att på svenska språket skriftligt med klarhet, enkelhet och precision 

formulera tankar känslor och stämningar. Delas ut en gång per år.  

 

Södraandan – är ett stipendium (2000 kr) som delas ut av MFSL till en elev eller 

en grupp med elever som främjat skolans positiva anda. Kåren nominerar, vid 

årets sista styrelsemöte bestämmer MFSL till vem eller vilka stipendiet ska delas 
ut till och sedan delas det ut vid julavslutningen.  

 

8. Bidragsansökningar 

  

1. Södra Latins språksällskap söker ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor som stöd 

för att arrangera Humanistfestivalen VT 2018. Styrelsen godkänner ansökan. 
 

2. Elevkåren har under dagen mailat en ansökan om målarfärg och 

kontorsmaterial som vi vid mötet inte hunnit läsa, den kommer att cirkuleras via 

mail under veckan och beslutas om sedan. Ansökan har cirkulerats mellan 

styrelsemedlemmarna via e-mail och har när protokollet skrivs (171015) 

beviljats. Beloppet som beviljades var 3 544 kronor 

 
9. Mötestider 2018 

 10/1 18-20 

 7/2 18-20 

 6/3 18-20 

 10/4 18-20 

 8/5 18-20 
 5/6 18-20 

 

10. Övriga frågor 

MFSL har ett officiellt mailkonto som Niklas Frank är ansvarig för, uppgifter för 

inlogg kommer också att ges till sekreterare och kassör  

 

 
11. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet 

 

Kaisa Fritzell 
 


