Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll styrelsemöte tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 18-20 i lärarrummet.
Närvarande:
Styrelsen

Maria Anderhagen, Joakim Bergström, Richard Butler,
Angie Forsell, Niklas Frank, Kaisa Fritzell, Elin Malmer, Lotta
Sundell

1. Ordföranden öppnar mötet
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-06-04 godkänns
3. Skolledningen informerar – ingen från skolledningen närvarar idag. Rektorerna
har via e-post meddelat att de kommer att närvaro vid 3 av årets möten, MFSL
önskar dock en högre närvaro vilket Niklas tar upp med dem. Rektor Christel
Mjörnheim kommer att vara tjänstledig från 1/10 och läsåret ut och Karin Ågren
kommer att vara tfn rektor under hennes frånvaro.
4. Elevkåren informerar - Greta Söderström är sjuk
5. Ekonomin – Elin informerar att bokslutet nästan är klart, bokslutet sträcker sig
till sista juni, intäkter =191 000 kr, utgifter = 203 000 kr, underskottet beror på
momsen (som var oförutsedd) som betalades för körkortkursen.
6. Körkortsteori – Ringens bilskola har köpt Joakims förslag: vid >25 anmälda
kostar kursen 850 kr per elev, vid färre elever kostar kursen 950 kr. Målet är att
fylla kursen med minst 25 elever. Joakim återkommer med datum för kurserna.
7. Bidragsansökningar – inga inkomna
8. Planering för hösten
Förslag på datum för styrelsemöten under läsåret: 24/9; 23/10; 20/11;
11/12; 15/1; 12/2; 12/3; 9/4; 7/5; 4/6
Årsmöte 2/10, kl. 19 – innan mötet, kl. 18 bjuder elevkåren på en guidad
tur i skolan.
Saker som behöver ordnas innan mötet:
• lokal bokas
• informationsbrevet skickas ut så fort som möjligt efter att det är
tryckt, elevkåren ombesörjer utskicket – Niklas kontaktar Greta för
planering
• valberedning Sverker Hansson kontaktas av Niklas.
• Verksamhetsberättelse ska vara klar till mötet, Niklas skriver ett
utkast som cirkuleras till styrelsen via mail.
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Information till nya föräldrar: den 5/9, kl. 18 och 19; 11/9 kl. 18; 17/9, kl.
18. MFSL ger en kort presentation av föreningen under mötena. Niklas
uppdaterar den power-point presentation som finns sedan tidigare år.
Styrelsemedlemmar som deltar i mötena: Niklas 5/9; Lotta, Rickard 11/9;
Maria, Elin 17/9
9. Höstens nyhetsbrev informationsbrevet behöver vara klart till fredag (31/8)
för att sedan skickas till tryck. Niklas skissar på ett förslag utifrån förra årets
version som sedan cirkuleras via e-post till styrelsen för synpunkter. Vid intresse
så finns de gamla informationsbreven på hemsidan.
10. Inga övriga frågor
11. Ordförande avslutar mötet
Vid tangentbordet
Kaisa Fritzell
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