
Målsmännens Förening Södra Latins gymnasium (MFSL) 

Protokoll ifrån styrelsemötet, onsdag den 19 september 2018, kl. 18-20 i lärarrummet. 
 
Närvarande: 
Styrelsen Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa Fritzell, 

Olle Hofvander, Elin Malmer, Lotta Sundell 
Elevkåren Greta Söderström 
 
 
1. Ordföranden öppnar mötet 
 
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-08-28 godkänns 
 
3. Skolledningen informerar - ingen av rektorerna närvarar på dagens möte 
  
4. Elevkåren informerar   

• Ett lyckat skolval med 80 % valdeltagande har arrangerats av demokratiska utskottet. 
Valet föranleddes av att de åtta partierna kom till skolan var för sig under en 
eftermiddag. Eleverna fick ställa sina frågor i förväg via instagram, eleverna 
modererade diskussionerna och resultat blev rödgrönt. 
 

• Elevkåren arrangerar välkomstfest för ettorna, nu på fredag, med tema ”Söder om 
vattenytan”. 

 
• Förberedelser pågår inför studenten, på måndag och tisdag har treorna mössutprovning, 

mössorna beställer de sedan via nätet 
 

• Föreningsutskottet har haft en föreningsfestival, då de värvar medlemmar 
 

• Elevkåren har haft möte med rektorerna med anledning av att de eventuellt skulle bli 
av med sin lokal p.g.a. lokalbristen. Det är dock lagt på is vilket gör att elevkåren får 
behålla sin lokal tills vidare  

 
• Elevkåren hjälper till med att sprida info körkortsteorikursen om kurserna inte fylls. 

 
• MFSL har fått ett mail från en förälder angående politiska symboler som används på 

Södra latin och kan uppfattas som kränkande. Detta medför, enligt föräldern, att Södra 
latins elever ibland inte blir inbjudna till evenemang på andra skolor. Elevkåren 
känner inte igen detta, men ska se över t.ex. flaggor som används vid läroverksfejden 
samt fortsatt vara uppmärksamma på vilka symboler de använder. Niklas återkopplar 
till föräldern som skrev. 

 
5. Ekonomin 
 Ekonomisk redogörelse inför årsmötet bifogas.  
 
6. Bidragsansökningar (bifogas) 
Bidragsansökningar: 



• Södra Latins Elevkår – söker 1 327,50 kr till banderoll med elevkårens logga samt 
organisationsnamn på till elevkårens medverkan i Pride-paraderna - MFSL bordlägger 
ansökan. 

• Södra Latins Elevkår – söker 10 000 kr för vakter till välkomstfesten - MFSL beviljar. 
• Fiskfest – söker 1400 kr till nya fiskar och fiskmat - MFSL ber fiskfest kolla sin 

budget först eftersom MFSL redan beviljat pengar för fiskar och mat för 2018.  
• Södra Latins Språksällskap – söker 6000 kr till Humanistfestivalen 2019 - MFSL 

önskar lite mer information om hur pengarna ska användas innan beslut kan tas.  
 
7. Årsmötet 2/10 
 Utkast till verksamhetsberättelse bifogas och godkänns. 

Senast den 25/9 läggs alla årsmötets handlingar ut på hemsidan och på Facebook. 
Elin köper kakor och frukt. Kaisa och Elin fixar kaffe. 

 
8. Övriga frågor 

Det oklart om det finns ett skriftligt avtal med Ringens bilskola, detta tas upp 
med Joakim vid nästa möte för att se om det är på plats. 

 
9. Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
Vid tangentbordet 
Kaisa Fritzell 


