
Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Protokoll styrelsemöte onsdagen den 10 januari 2018 kl. 18-20. 
 
Närvarande: 
Styrelsen Maria Anderhagen, Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa Fritzell, 

Olle Hofvander, Elin Malmer, Lotta Sundell 
Elevkåren Max Otterman  
 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Protokoll från styrelsemötet 2017-12-05 godkänns.  

 
 
3. Skolledningen informerar ingen från skolledningen närvarar vid mötet. 
 
 
4. Elevkåren informerar 
Efter en välförtjänt julledighet så är elevkåren igång igen med flera olika 
aktiviteter. Närmast på gång är: 
 

• ”new year, new me” – projektet ger tips om hur man kan strukturera upp 
livet, allt från hur en tvättmaskin fungerar till.. högt och lågt 

• project mental health – där flera elevkårer är inblandade, externa parter, 
samt skoltidningar 

• årsmöte i februari  
 
5. Tranströmerstipendiet 
Sista dag för inlämnande är 25/2 – för att marknadsföra stipendiet så publicerar 
elevkåren information om stipendiet via sina kanaler, en månad innan sista 
inlämningsdag. Vidare så kommer svensklärarna för årskurs två att kontaktas, så 
att de kan ge information till sina elever, information kommer också att läggas ut 
på MFSL hemsida. 
 
6. Körkortsteori 
Sista anmälningsdag för årets första kurs är 15/1. Niklas kollar med Joakim hur 
det ser ut med anmälningar eftersom det är viktigt att kursen blir full. 
 
7. Bidragsansökningar 
Tre ansökningar har inkommit till dagens möte: 

• project mental health – ansökan avser arvode för personer som ska delta i 
panelsamtal. Ansökan om 2000 kr beviljas. 

• fiskfest – ansökan avser underhåll (100 kr/månad) av akvarium. Ansökan 
beviljas för ett år, sammanlagt 1200 kr. 

• elevkårens årsmöte – ansökan avser arvode för öppningstalare samt 
förtäring. Ansökan om 6000 kr beviljas. 

 



 
8. Nyhetsbrevet VT18 

• Niklas åtgärdar korrektur samt trycker upp nyhetsbrevet på skolan  
• nyhetsbrevet delas ut under skolans öppet hus den 17/1, 17-20 (Elin och 

Kaisa 16.30-18.00; Niklas och Richard 18-20) 
• Nyhetsbrevet skickas också ut med vanlig post till elevernas målsmän, ca 

1500 personer.  
o Elevkåren hjälper till och lägger nyhetsbrev samt inbetalningskort i 

kuvert samt sätter på adressetiketter, den 24/1. 
o Niklas beställer adresslappar och ser till att det finns kuvert 
o Elin ser till att inbetalningskorten kommer till skolan samt fixar fika 

till elevkåren 
 
 
10. Övriga frågor 

• Lärarfrukosten som hölls i måndags var uppskattad och sågs av de som 
anordnade den som en liten insats med gott utfall. Det diskuterades därför 
att eventuellt hålla frukosten även i början av höstterminen. 

• Niklas Kontaktar Hannah som fick Södraandan stipendiet, eftersom hon 
inte inkommit med uppgifter om vart pengarna ska överföras 

• Bilder som tas i samband med MFSL aktiviteter skickas till Richard som 
ansvarar för Facebook och Maria som ansvarar för hemsidan.  

 
• Mötestider våren 2018 (alla möten hålls 18-20) samt fika ansvariga: 

o 7/2 – Richard 
o 6/3 – Lotta 
o 10/4 – Olle 
o 8/5 – Kaisa 
o 5/6 – Moa  

 
11. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet 
Kaisa Fritzell 


