Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte tis. den 8 maj 2018 kl. 18.00-20.30 i lärarrummet.
Närvarande:
Styrelsen: Niklas Frank, Richard Butler, Elin Malmer, Lotta Sundell,
Dana Galouzo och Olle Hofvander
Skolledningen: Ewa Wallin
Elevkåren: Greta Söderström
1. Mötet öppnas
2. Två justeringar har gjorts till protokollet från styrelsemötet
2018-04-10. Protokollet för mötet i april ska godkännas på mötet i juni.
3. Skolledningen informerar
• Det kommer att vara 3 språkintroduktionsklasser till HT, nu är de 2.
• Matsalen är en flaskhals på gymnasiet, den räcker inte till. Ett problem är
att elever inte äter på den tid som är angiven i deras schema. Skolledningen vill ändra på detta till höst. Även den nuvarande situationen med
att smutsiga tallrikar m.m. lämnas i korridorren, bör ändras på. En ombyggnation av matsalen i framtiden diskuteras.
• Olle undrar hur det står till med vakanser bland lärare till HT. Skolledningen informerar om att de finns några vakanser men att det inte är svårt för
Södra Latin att rekrytera bra lärare till skolan.
• Glädjande så har det visat sig att Södra Latin har flest förstahandsansökningar per plats av alla kommunala skolor i Stockholms län.
• Skolan kommer att få något mindre pengar till hösten på grund av ökade
lokalkostnader. En resa till Rom för latinelever har därför ställts in.
• Skolledningen kommer att skicka föräldraföreningen mer information om
minskade intäkter.
• Skolavslutningen kommer att vara den 8/6 ca kl. 08.00. Utspring kommer
att ske vid ca kl. 12.00.
• Cecilia Anknert är en ny kontaktperson på skolan för administration kopplat till körskolan. Kontaktperson på körskolan är Michael O’Brain.
4. Elevkåren informerar
• På gång:
o I helgen har elevstyrelsen varit på ett evenemang med andra studentkårer.
o Planeringen för skolavslutningen med utspring, fotografering, avgångskatalog pågår. Eventuellt kommer avgångskatalogen vara
gemensam för upp till 4 gymnasium inklusive Kungsholmen, Norra
Real och Östra Real utöver Södra Latin.
o Utskotten ordnar olika event, senast har de sålt fika till förmån av
organisationen Kvinna-till-kvinna.
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Nästa stora evenemang på gång är anordning av Skolvalet till höst.
Resultatet av valet kommer att räknas centralt för alla skolor och
meddelas cirka 1 vecka efter Riksdagsvalet.
Elevkåren framförde sitt önskemål som tidigare framförts till skolledningen. Det handlar om att anordna en debatt i skolans lokaler
inför skolvalet och att bjuda in alla politiska partier. Elevkåren poängterar även att Kungsholmens gymnasium kommer att ha en sådan debatt i gymnasiets lokal. Skolledningen har informerat om att
beslutet i frågan redan är taget och innebär att valdebatten inte kan
ske i skolans lokal av bland annat säkerhetsskäl. Det uppstår en
diskussion om alternativa lösningar kring valdebatten. Avslutningsvis informerar skolledningen om att en lärare i SAM har fått i uppdrag sedan tidigare att samarbeta med studentkåren inför skolvalet.
Läroverksfejden. Det har, tyvärr, förekommit bråk under deltävlingen i idrott mellan Norra Real och Östra Real på IP Zinkensdamm.
Elevkåren tar ett starkt avstånd från detta. Andra deltävlingsmoment kommer att ske på skolor och det borde vara lugnt.

5. Ekonomin
• Elin har distribuerat föreningens ekonomiska översikt per 2018-04-30 (bifogas). Både intäkter och utgifter har minskat något i jämförelsen med
förra året, men huvudslutsatsen är att finanserna är balanserade som det
ser ut nu.
• Elin ska kolla hur många har Swishat sedan det blev möjligt.
• Det uppstår en diskussion om hur vi får in mer pengar till föreningen. Ska
vi höja medlemsavgiften? På nästa styrelsemöte ska vi bestämma om avgiften ska höjas eller inte.
6. Körkortsteori
• Det nämns att vi behöver slutofferten från körskolan. Några minns att det
har framgått att körskolan har erbjudit 15% rabatt.
7. Bidragsansökningar
Vi har gått genom 5 bidragsansökningar:
1.
2.
3.

4.

Bidrag till elevkåren för en fana som används under läroverksfejden beviljas
(4 785 kronor) med kommentaren att det är viktigt att stämma av sådana
utgifter i förväg i framtiden.
Ett bidrag på 500 kr beviljades till Mordutredningsföreningen för inköp av
ett Cluedospel.
Socialutskottets ansökan om bidrag till slutskivan på Slakthuset beviljas
under förutsättningen att hela beloppet, 10 000 kr, går till vakterna. Styrelsen önskar se en offert från vaktbolaget i förväg, detta ska tas på mejl före
nästa styrelsemöte.
Ansökan från Serviceutskottet (utan belopp) om inköp av mensskydd som
ska finnas på skolans toaletter avslås i dagsläget. Det föreslås att utskottet
stämmer av detta med skolan/skolhälsovården. Det framgår att flera skolor
har denna service till sina elever. Föräldraföreningen vill veta vem som står
för kostnader på dessa skolor. MFSL kommer att fråga skolledningen på
nästa möte om det och uppmana till inköp av mensskydd.
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5. Ansökan från Greta Söderström om 6 000 kr till utbildning av elevkårens representanter har precis kommit in före dagens möte. MFSL kommer att fatta
beslut om denna ansökan på nästa möte.

8. Avslutningen och avgångselevernas lunch 8 juni kl. 11.00
• Föräldraföreningen bidrar enbart med bidrag till dekoration och tryckning
och upplägg av kort.
9. Övriga frågor
• Det ska läggas ut några bilder på hemsidan. I och med att MFSL saknar en
webbansvarig i dagsläget så kommer Niklas att ställa upp den här gången.
• Flera har förhinder den 5/6 och Niklas kommer mejla om alternativa datum
för nästa möte.
10. Mötet avslutas
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