
 1 

Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Protokoll styrelsemöte tisdagen den 10 april 2018 kl. 18.00-19.15 i lärarrummet. 
 
Närvarande: 

 Styrelsen: Joakim Bergström, Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa 
Fritzell, Dana Galouzo, Olle Hofvander, Moa Mattis, Lotta Sundell 
Skolledningen: Gabriella Björk,  
Elevkåren: Ellen William-Olsson, Greta Söderström 

 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-02-07 godkänns 
 
3. Skolledningen informerar 

• Utbudet på skolan för HT-18 återgår till normalläge d.v.s. till två 
humanist-klasser istället för en. Skolverket har lämnat in ett förslag på 
remiss om förändringar i humanistiska programmet p.g.a. sviktande 
elevunderlag nationellt. Förslaget innebär att humanistiska program slås 
ihop och 200 poäng tas bort vilket på sikt kan innebära att färre elever 
väljer moderna språk. Rektorerna kommer att skicka in ett yttrande.  

• Skolan har anmält sig till EUs ambassadörsprogram, vilket bl.a. innebär 
att parlamentariker kommer till skolan och föreläser. 

• Skolan kommer nästa läsår att ingå i ”Läslyftet” som är en statlig satsning 
för att höja kompetensen hos lärare.  

• Skolan har lämnat in två Erasmusansökningar: 1) elevutbyte med Spanien, 
2) samarbete över landsgränserna, ansökan är skriven tillsammans med 5 
andra länder. 

• Nationella prov – rektor bestämmer vilka prov (utöver de obligatoriska) 
som eleverna ska göra. Södra latin har ännu inte bestämt vilka de blir. 

• Datum: HT 18: terminsstart 21/8 för årskurs 1, 22/8 för årskurs 2 och 3, 
terminsslut 20/12; VT 19: terminsstart 9/1, terminsslut 12/6. 
 

4. Elevkåren informerar 
• MFSL önskar Greta Söderström som är vice ordförande i elevkåren 

välkommen till MFSL möten. 
• På gång: 

o Utskotten (demokratiska, sociala, kulturella, service, förenings, 
miljö, kommunikation) håller på att tillsättas. 

o Studenten planeras – alla har fått sina studentmössor, 
mösspåtagning 29/4.  
 

5. Ekonomin 
• Inflödet som var lite sviktande i början av året är nu normalt, dvs. i linje 

med tidigare år. 
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• Elevkårsfonden – för elever med ekonomiskt behov. Pengarna har inte 
använts fullt ut, endast 1 195 kr har betalats ur fonden. MFSL fyller upp 
fonden med lika mycket (sammanlagt 5 000 kr).   

• 15 000 kr kommer att betalas ut för körkortsteori p.g.a. moms 25 % 
 

6. Läroverksfejden 
Styrelsen för läroverksfejden sköter hela eventet, elevkåren är inte så 
inblandad. Styrelsen för läroverksfejden kommer att söka bidrag från MFSL 
inom kort.  

 
7. Tranströmerstipendiet 

Tjugo bidrag kom in varav tre värdiga vinnare är korade. Kostnaden för 
grafisk produktion av stipendierna plus ramar är 2 227 kr inkl. moms”. 
Stipendieutdelning (20/4), planering: 

• 08.30 - för de som ska hjälpa till, utdelningen börjar 11.30. 
 
8. Körkortsteori 

Vi kommer att behöva betala moms (25 %) fr.o.m. nu (15 000 kr). Ny 
förhandling med Ringens bilskola om priser för nästa år inleds innan 
sommaren. 15 % rabatt till alla elever på Södra Latin.  

 
9. Bidragsansökningar 

Inga ansökningar hade inkommit till ons. den 28/3. 
Rapport från humanistfestival bifogas. 

 
10. Övriga frågor 

Maria Anderhagen som är ansvarig för hemsidan meddelar att hon har svårt 
att hinna med den. Frågan om vem som kan ta över tas upp vid nid nästa 
möte. 

 
11. Mötet avslutas 
 
12. Middag 

Restaurang Rambla (St. Paulsgatan 22D) kl. 19.30 
 
 
 
 
Vid datorn: 
Kaisa Fritzell 


