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Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 18-20 i 
lärarrummet. 
 
Närvarande: 
Styrelsen Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa Fritzell, Elin Malmer, Lotta 

Sundell, Alexandra Anelli, Jenny Cohen, Pedro Ordenes 
Amalia Årfelt 

Skolledningen Gabriella Björk 
Elevkåren Greta Söderström 
 
 
1. Ordförande öppnar mötet 
 
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-09-19 godkändes efter en mindre ändring. 

Protokollen från styrelsemötet 2018-10-02 och från årsmötet 
godkändes. 

 
3. Norrnässtiftelsen 
 

Ordförande Conrad Skogberg informerar om stiftelsen. 
Norrnäsgården ägdes tidigare av MFSL och såldes på 1970-talet, 
för pengarna från försäljningen bildades Norrnässtiftelsen, 
reviderade stadgar bifogas protokollet. Norrnässtiftelsen delar ut 
stipendier till Södra Latins elever utifrån ansökningar. Conrad 
och Niklas sätter ihop ett förslag för framtida samarbete som 
sedan dras för styrelsen.    

 
4. Skolledningen informerar 
 

• Skolan har fått en ny skolplattform p.g.a. ett nytt digitalt system i 
Stockholms stad. Tanken är att systemet ska vara flexibelt utifrån de 
olika skolornas behov och olika funktioner kommer att kopplas på 
systemet undan för undan, i januari kommer t.ex 
en ”bedömningsmodul” att börja användas vilket gör att det finns risk 
att omdömen kommer att försenas då det hittills varit en del 
inkörningsproblem med plattformen. 

 
• Gymnasiemässan är på gång, skolan kommer att vara där och 

marknadsföra sig. Man vill fortsätta med minst två humanistiska 
klasser, samma marknadsföring, som är specialinriktad för att locka 
elever till humanist klasserna som förra året, kommer även att 
genomföras i år. 

 
   
• I språkintroduktionsklasserna saknas elever, vilket är de enda 

klasserna som inte är fulltaliga.  
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• Ansökningar om EU-medel (Erasmus) för elevutbyten har beviljats för 

två år. En ansökan för utbyte med Spanien och en ansökan för utbyte 
med sex olika europeiska länder där syftet är att specifikt arbeta med 
EU-frågor och bl.a. efterföljderna av #metoo. Eleverna ansöker om 
utbytet i konkurrens. Skolan satsar på att bli en EU-certifierad skola.  

 
• Gymnasieutredare från förvaltningen är just nu på skolan och gör 

intervjuer med elever och personal, de är särskilt intresserade av att 
det på Södra Latin är en god studiero, vilket de vill utforska mer. 

 
5. Elevkåren informerar 
 

• Elevkåren hade en kick-off för några veckors sedan där de inbjöd nya 
ledamöter till utskotten. 

 
• Elevkåren har skapat en skid-kommitté som har till uppgift att anordna 

en skidresa på sportlovet. 
 

• Demokratiska utskottet har anordnat ”break the ice” som syftade till 
att öka kontakten mellan språkintroduktionsklasserna och övriga skolan.  

 
• Ordförande Sharrat och Greta har varit på möte med föreningen Södra 

latinare. De ger, sedan förra året, ut stipendier för bästa akademiska 
presentation, ett stipendium för varje program.  

 
• Ordförande Sharrat och Greta har varit med på läroverksfejdens 

årsmöte, då alla papper inte var klara till årsmötet, avseende ekonomin, 
så har Södra Latins elevkår röstat för att bordlägga beslutet om 
ansvarsfrihet. 

 
6. Ekonomin 
 

Kassör Elin Malmer, redogör för den ekonomiska planeringen för 
verksamhetsåret 2018/2019.  
 

7. Körkortsteorin 
 

Under hösten är kurserna inte helt fullsatta, vidare diskussion om det 
bordläggs till nästa möte då Joakim Bergström som är ansvarig för 
körkortsteorin deltar.   

 
8. Bidragsansökningar  
 

Två ansökningar har inkommit till MFSL. 1. Läroverksfejden - beslut 
tas efter att elevkåren beslutat om ansvarsfrihet; 2. 
Humanistfestivalen ansöker om 6000 kr (skolan sponsrar med 4000 
kr) – MFSL beviljar 4000 kr med möjlighet att skicka in en ny 
ansökan om behov finns. 

 
9. Övriga frågor 
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Niklas skickar med frågan om det är någon i styrelsen som är 
intresserad av att ta över ansvaret för MFSL hemsida. 

 
10. Mötet avslutas 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
Kaisa Fritzell 
 


