
Verksamhetsberättelse	

Målsmännens	Förening	vid	Södra	Latin	(MFSL)	2018/2019	
 
Under läsåret har styrelsen haft 12 möten.  
 

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 2018 på informationskvällar till 
föräldrar och målsmän för nya elever och i januari 2019 på skolans Öppet hus. 
Nyhetsbrev har skickats ut med post till alla elevers föräldrar/målsmän vid två 
tillfällen under läsåret. Elevkåren och skolans ledning hålls fortlöpande 
informerade genom sin närvaro vid föreningens styrelsemöten.  
 

Styrelse	
MFSL:s styrelse har under läsåret bestått av 7 ordinarie ledamöter och 6 
suppleanter som alla i praktiken har deltagit i styrelsearbetet på lika villkor. 
Styrelsen har också haft adjungerade representanter för skolledningen och 
elevkåren.  
 
Det finns också en stiftelse, Norrnässtiftelsen, som förvaltar kapital från en 
fastighetsförsäljning 1971, och som beslutar om avkastning som delas ut till 
elever vid Södra Latin. MFSL utser delar av Norrnässtiftelsens styrelse. 
 

Verksamhet	
Föreningen samordnar och administrerar den årliga utdelningen av Södra Latins 
Tranströmerstipendium, och läsårets genre för stipendiet utlystes under våren 
för åttonde året. Fyra vinnare utsågs av juryn och stipendiet delades ut den 26 
april. Efter stipendieutdelningen bjöd föreningen stipendiaterna, hedersgästerna 
och arrangörer på buffé i lärarrummet. 
 
MFSL har arrangerat och sponsrat körkortsteoriutbildning för ett 50-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, de traditionella s.k. Djäknespelen, vakter till välkomst-och 
studentfest, elevkårens skrift för nya elever ”En liten guide” och till skoltidningen 
Latin Lover. 
 
Vid julavslutningen delade föreningen som traditionen bjuder också ut stipendiet 
Södraandan, som går till någon som har gynnat sammanhållningen mellan elever 



och bidragit till god stämning på skolan. I början av vårterminen bjöd föreningen 
också skolans lärare och personal på frukost i lärarrummet. 
 

Ekonomi	
MFSL:s ekonomi är fortsatt god men intäkterna från medlemsavgifter är 
sjunkande sedan några år tillbaka. Under 2014/15 fick MFSL in 153 000 kronor i 
medlemsavgifter och 2018/19 hade medlemsavgifterna minskat till 115 000 
kronor. Styrelsen beslutade under våren att höja medlemsavgiften för 2019/20 
från 250 till 300 kronor per läsår och familj. 
 
MFSL har i samarbete med Ringens Bilskola genomfört två körkortsteorikurser 
för ett 50-tal elever under läsåret. Kurserna varit välbelagda och kostnaden för 
MFSL därför låg, 1 150 kronor 
 
Under året har föreningen delat ut stipendier till en sammanlagd summa av 
16 000 kronor. Stipendier har delats ut till två mottagare av Södraandans 
stipendium och fyra mottagare av Södra Latins Tranströmerstipendium. 
Arrangemangen kring Tranströmerstipendieutdelningen har kostat 12 745 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 
47 000 kronor. 
 
 
För MFSL:s styrelse, 
Niklas Frank, ordf. 
23 september 2019 
 


