Verksamhetsberättelse
Målsmännens Förening vid Södra Latin (MFSL) 2017/2018
Under läsåret har styrelsen haft 9 sammanträden.
Information
MFSL har sedan hösten 2013 en egen hemsida, www.mfsl.se med information
om verksamheten. Frågor, tips, bidragsansökningar m.m. tar styrelsen emot via
e-post mfsl@live.se. Sedan hösten 2016 har föreningen även en Facebooksida,
https://www.facebook.com/groups/mfsodralatin/.
Styrelsemedlemmar deltog under september 2017 på informationskvällar till
föräldrar och målsmän för nya elever och i januari 2018 på skolans Öppet hus.
Föreningens nyhetsbrev har skickats ut med post till alla elevers
föräldrar/målsmän vid två tillfällen under läsåret och styrelsen uppdaterar
löpande hemsidan med nyheter och information till föräldrarna om arrangemang,
stipendier, m.m.. Protokoll från styrelsens möten samt nyhetsbreven läggs också
ut på hemsidan. Elevkåren och skolans ledning hålls fortlöpande informerade
genom sin närvaro vid föreningens styrelsemöten, och skolans lärare och
personal har dessutom fått information då föreningen i början av vårterminen
bjöd på frukost i lärarrummet.
Styrelse
Styrelsen har under läsåret bestått av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter
som alla i praktiken har deltagit i styrelsearbetet på lika villkor. Styrelsen har
också haft adjungerade representanter för skolledningen och elevkåren.
Ordförande valdes av årsmötet. Övriga arbetsuppgifter inom ramen för MFSL:s
verksamhet fördelades inom styrelsen vid det konstituerande mötet den 27
september 2017.
Verksamhet
Föreningen samordnar och administrerar den årliga utdelningen av Södra Latins
Tranströmer-stipendium, och läsårets genre för stipendiet utlystes under våren
för sjunde året. Stipendieansökan skulle vara en skönlitterär text i valfri genre
och form – kortnovell, prosapoem, dikt, drama etc. – som anknyter till Tomas
Tranströmers dikt ”Romanska bågar” genom en fri tematisk tolkning, samt
genom att använda ett antal av diktens ord. Tre vinnare utsågs av juryn och
stipendiet delades ut den 20 april. Efter stipendieutdelningen bjöd föreningen
stipendiaterna, hedersgästerna och arrangörer på buffé i lärarrummet.
Vid julavslutningen delade föreningen också ut stipendiet Södraandan, som går
till någon som har gynnat sammanhållningen mellan elever och bidrag till god
stämning på skolan
Vid Öppet Hus den 17 januari 2018 för blivande elever och deras föräldrar
informerade MFSL:s styrelse om sin verksamhet, och representanter för

styrelsen informerade vid höstterminens början i september 2017, målsmän till
elever i årskurs1.
MFSL har arrangerat och sponsrat körkortsteoriutbildning för ett 90-tal elever.
Elevkåren, dess utskott, och föreningar på skolan har under året beviljats bidrag
från MFSL till olika verksamheter som gagnar eleverna och skolan, som främjar
den goda andan på skolan och som kan bidra till att skapa gott samarbete
mellan föräldrar, elever och personal. Till exempel har bidrag beviljats för
Humanistfestivalen under våren, de traditionella s.k. Djäknespelen, panelsamtal
inom Project mental health och till Elevkårens årsmöte,
Norrnässtiftelsen: Målsmännens Förening vid Södra Latin sålde år 1971 sitt
sommarhem, Norrnäs. Norrnässtiftelsen bildades samma år med uppgift att
förvalta kapitalet som kom in vid försäljningen samt att fatta beslut om hur
mycket av avkastningen som ska delas ut till elever vid Södra Latin. Under året
har MFSL och Norrnässtiftelsen utvecklat sitt samarbete bl.a. kring
informationsgivning. MFSL:s saknar sedan mars 2017 representant i
Norrnässtiftelsens styrelse.
Ekonomi
MFSL:s ekonomi uppvisar ett underskott för läsåret men föreningens ekonomi är
god. Årsmötet beslöt att inför läsåret 2017/2018 att delegera till styrelsen att
fastställa årsavgiften. Styrelsen beslutade under våren att låta avgiften vara
oförändrad på 250 kronor.
MFSL har i samarbete med Ringens Bilskola erbjudit tre körkortsteorikurser för
ett 90-tal elever under läsåret. Eftersom kurserna varit så gott som fulltecknade
har kostnaden för MFSL blivit jämförelsevis låg. Sammanlagt 62.300 kr har
betalats in till MFSL i anmälningsavgifter, och MFSL har betalat 85.226 kr för
kurserna. MFSL:s kostnad utgörs av mellanskillnaden; 22.962 kr. MFSL blev
under våren ålagda att betala moms för körkortsteorikurserna vilket medförde en
kostnad på ca 15 000 kronor. Med anledning av momsskyldigheten har
föreningen dels förhandlat om avtalet med Ringens bilskola, dels höjt avgiften för
kurserna under 2018/19 från tidigare 700 till 850 kronor.
Under året har föreningen delat ut stipendier till en sammanlagd summa av
11.000 kronor. Stipendier har delats ut till en mottagare av Södraandans
stipendium och tre mottagare av Södra Latins Tranströmerstipendium.
Arrangemangen kring Tranströmerstipendieutdelningen har kostat 13.064 kronor.
Föreningen har under året sponsrat och beviljat bidrag till olika aktiviteter som
Elevkåren, dess utskott, och föreningar på skolan ansökt om till en summa av
71.437 kronor.
För MFSL:s styrelse,
Niklas Frank, ordf.
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