
Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Protokoll styrelsemöte onsdagen den 7 februari 2018 kl. 18-20 i lärarrummet. 
 
Närvarande  

Styrelsen: Joakim Bergström, Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa 
Fritzell, Dana Galouzo, Moa Mattis, Lotta Sundell 

 
Elevkåren: Ellen William-Olsson 

 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-01-10 godkänns 
 
3. Skolledningen informerar 

Ingen från skolledningen närvarar vid dagens möte. MFSL har dock 
fått ett mail från rektor Christel Mjörnheim med en förfrågan om 
vuxna som har möjlighet att närvara vid jazzfestivalen ”Blue House 
Youth Jazz Festival”, lördag 17/3. Niklas meddelar rektor att några ur 
styrelsen kommer att kunna delta och att de själva meddelar henne 
via mail.  
 
MFSL hoppas på att skolledningen närvarar vid nästa styrelsemöte 
bl.a. för att få ställa frågan om hur skolan ställer sig till att vissa av 
de nationella proven nu är frivilliga. Hur kommer skolan att hantera 
det? 

 
4. Elevkåren informerar 

Den 20/2 har elevkåren årsmöte då styrelsen avgår och den nya 
styrelsen tillsätts (styrelsen avgår officiellt den 10/3). Kampanjer 
pågår för fullt från kandidater till styrelseposterna.  
 
Elevkåren påminns om att göra reklam för Tranströmerpriset. 
 
Middag med avgående elevkårsstyrelse och MFSL planeras till den 
10/4 (efter MSFL:s styrelsemöte), ca 19.00-19.30. Niklas bokar bord. 
 

• Att ta upp med elevkåren vid nästa möte: hur går det med 
lärovärksfejden? Kan MFSL stötta på något sätt?  

 
5. Tranströmerstipendiet 

Sista inlämningsdag 25/2, efter det planeras två eller tre möten för 
juryn. Utdelning sker den 20/4, kl. 10.30. Hjälp kommer att behövas 
från morgon och under hela förmiddagen, bl.a. med dukning. 

  
6. Körkortsteori 



Första kursen som börjar den här veckan är full. Enligt policyn är 
ansvaret för att fylla en bokad (betald) plats är elevens. Det 
förekommer dock elever som inte kan eller vill byta med varandra, 
vilket ger extrajobb för alla inblandade. Policyn ändras inte vid 
dagens möte, vilket innebär att pengar i princip inte återbetalas om 
inte särskilda skäl föreligger. Det är viktigt att kurserna är 
fulltecknade eftersom rabatten blir sämre vid färre antal (under 25 
personer) anmälda elever.  
 
Joakim kollar upp om det behövs en ny offertförfrågan till Ringens 
körskola för nästa läsår.  
 

7. Bidragsansökningar 
En ansökan har kommit in från skolsköterskan Cajsa Nellåker 
avseende bidrag till ”hälsoråd”. Ansökan avslås. Niklas meddelar 
Cajsa samt rektorer.  

 
10. Övriga frågor 

Elevkårsfonden – en fond som kom till under förra året, tänkt att 
hjälpa ekonomiskt utsatta elever. Fonden administreras av skolhälsan 
för att säkerställa sekretess. MFSL har bidragit med 5000 kr till 
fonden, återrapportering till MFSL saknas dock om hur eller om 
fonden använts. Niklas mailar Ellen (vice ordförande i elevkåren) och 
Cajsa (skolsjuksköterska) med förfrågan. 

• Följs upp vid nästa möte.  
 
Elin som är kassör och som inte kunde delta vid dagens möte har 
bifogat en ekonomisk översikt som visar en tendens till dalande 
inbetalningsvilja från vårdnadshavare. Det diskuteras på mötet att 
det kan vara för tidigt att utvärdera då nyhetsbrevet från MFSL då 
det gick ut i början av februari. Texten i nyhetsbrevet diskuteras 
också, en idé för att väcka intresset för MFSL kan vara att be elever 
som fått bidrag från MFSL att skriva någon rad om det. 

• Följas upp vid kommande möten under våren.  
 

11. Mötet avslutas 
 
Nästa möte är 6/3 (Niklas kan inte delta) 
 
 
Vid protokollet 
Kaisa Fritzell 


