Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll, MFSL:s styrelse, 4/6-2018 kl. 18.00-20.00.
Närvarande:
Elevkåren:

Niklas Frank, Joakim Bergström, Richard Butler,
Angie Forsell, Elin Malmer, Moa Matthis, Lotta Sundell
Greta Söderström

1.

Niklas öppnade mötet

2.

Moa valdes till sekreterare

3.

Ändring i tidigare mötesprotokoll, 2018-04-10: punkt 5:
”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) Rätt belopp ska vara 1 595 :-.
Mötet beslutade att justera protokollet efter den ändringen.

4.

Mötesprotokoll 2018-05-08 justeras.

5.

Elevkåren genom Greta Söderström informerade:
Under våren anordnade skolan genom sjuksyster en elevhälsodag som följdes upp med en enkät. En av frågorna gällde motionsrum. Utifrån enkätsvaren kallade rektorerna elevkåren till möte, och presenterade förslaget att
nuvarande välutnyttjade föreningslokal ska göras om till motionsrum, och
att skolans föreningar flyttar sin mötesverksamhet till Kaffis. Enligt elevkåren hade förslaget snarast formen av beslut, och mötet snarast av en informationsträff. Kåren kom med välgrundade motargument, och rektorerna
har kallat till ett nytt möte med kåren.
Mötet diskuterade frågan och föreslog att kåren bör inrikta sig på att tydligt
visa på föreningslokalens betydelse för föreningslivet; föreningslivets betydelse för skolans identitet och elevernas trivsel; samt begära att OM föreningslokalen ska förvandlas till motionsdito, bör skolan presentera ett värdigt och funktionellt alternativ, vilket Kaffis inte kan sägas vara.
Inför höstens val planerar kåren för valdebatt mellan samtliga partier med
mandat i Sthlms stad. Rektorerna är inte så pigga på det, och om de lägger
in sitt veto, kommer kåren naturligtvis att acceptera beslutet.

6.

Ekonomin
Elin informerade om MFSLs ekonomiska läge som är hyfsat i balans med ett
beräknat underskott på 15-25 000 :- i förhållande till inkomsterna under
räkenskapsåret (1/7)
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Eventuell höjning av medlemsavgiften på 250 :- diskuterades. Mötet enades
om att bibehålla nuvarande nivå under nästa läsår.
Mötet enades också om att beslut om medlemsavgift av praktiska skäl bör
fattas på sista mötet innan sommaren, snarare än på årsmötet. Beslöt att
kolla vad som står i stadgarna om detta.
7.

Körkortsteori
Joakim har påbörjat förhandlingar med Ringens bilskola, mot bakgrund av
att MFSLs kostnader höjts. Han sammanfattade förhandlingsläget, som är
gott, och presenterade de tre möjliga alternativen för ekonomisk överenskommelse. För MFSL gäller det att minimera risken för en ekonomisk smäll
vid ev. studentavhopp från kursen. Den ekonomiska smäll som MFSL riskerar gäller om få elever anmäler sig, och det därför blir många tomma platser på kurserna (avhopp tolererar vi bara i undantagsfall).
Joakim kontaktar också elevassistent Cecilia Anknert, som kommer att ta
över administrationen av anmälningar till bilskolekursen som görs på skolans expedition, för att försäkra sig om att det fortsätter att fungera, samt
bokar kurstider på körskolan inför HT -18 redan nu.

8.

Bidragsansökningar
Föreningen Läroverksfejden ansöker om bidrag för att ”bibehålla och utveckla fejden”: 12 000 :- .
MFSL har i år redan anslagit 4 800 :- för fasadfana; en summa som kommer att räknas med om MFSL bifaller ansökan.
Niklas påpekade att Läroverksfejden inte har gett information om hur pengarna ska användas och om hur mycket övriga skolors föräldraföreningar
skjuter till m.m. trots att vi bett om det flera gånger. T.ex. innehåller föreliggande ansökan ingen detaljinformation, utan det påpekas bara att ”verifikationer” föreligger. Beslutades att Niklas ringer Läroverksfejdens ordförande och med vänlig stränghet hör sig för.
Dumbledore’s Army ansöker om 7 000 :- för att kunna hyra en lokal för
sin årliga fest och Niklas gav bakgrundsinformation. Styrelsen beslutade att
avslå ansökan men Niklas skulle prata vidare med DA.
Föreningsutskottet ansöker om 2 500 :- för inköp av dammsugare, mikro
till föreningslokalen. Beviljas.
Elevkåren ansöker om 6 000 :- för Ledarskapsutbildning i regi av Sveriges
Elevkårer för ordförande och vice ordförande, under tre helger läsåret 201819. Detta beviljades under förutsättning att ordföranden och vice ordföranden blir antagna till kursen.
Elevkåren ansöker om 12 400 :- för produktion av ”En liten guide” som
delas ut till nya studenter/ 1:or vid läsårets början. Beviljas.
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Sociala utskottet vid kåren ansöker om 10 000 :- för att finansiera vakter
till slutskivan på Slakthuset. Beviljas.
9.

Övrigt
8/6 är det avslutningslunch för 3:orna i matsalen. MFSL bidrar med dekorationer, bl.a. de kort som tryckts upp och läggs vid varje kuvert.
Mötestider till hösten:
Styrelsemöte den 28/8, kl. 18.00. Bland annat förberedelse inför årsmötet som hålls i september.
Årsmöte preliminärt den 25/9, klockan 19.00 i anslutning till elevkårens
guidade tur för föräldrar genom skolan, som äger rum 18.00.

10. Mötet avslutades och Niklas tackade för gott arbete under läsåret.

Och sedan gick vi i sommaren ut …..
Vid protokollet
Moa Matthis
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