Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte tisdagen den 20 november 2018 kl. 18-20 i
lärarrummet.
Närvarande:
Styrelsen
Skolledningen

Joakim Bergström, Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa Fritzell,
Olle Hofvander, Elin Malmer, Lotta Sundell, Jenny Cohen, Amalia
Årfelt
Ewa Wallin (rektor för natur och språkintroduktion)

1. Mötet öppnas
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-10-24 godkänns. (bifogas)
3. Skolledningen informerar
• Den tillförordnade rektorn för estetutbildningarna slutar till jul, ny
tillförordnad rektor börjar efter jul och kommer att arbeta hela VT 2019.
• Elevkåren ordnar ”killergame” – några incidenter har dock inträffat under
de första dagarna vilket lätt till att det blivit en arbetsmiljöfråga.
• Nobelpristagarna i fysik kommer till skolan för att ge korta föredrag för NA
klasserna.
• Första utbytet i Erasmus+ har skett med ett antal elever som nyligen var i
Bryssel, under våren så åker ytterligare ett antal elever till Spanien.
• Gymnasiemässan hålls torsdag-lördag den här veckan, den viktigaste
uppgiften på mässan är att locka potentiella elever till ”öppet hus”, 22/1
2019.
4. Elevkåren informerar (Greta är sjuk)
• Skoltidningen ”Latin Lovers” har vunnit pris för bästa skoltidning i landet.
5. Ekonomin
• Elin Malmer presenterar en sammanställning över förra verksamhetsåret
samt en uppskattning för kommande verksamhetsår.
6. Körkortsteorin
• Tre elever har anmält sig till körkortsteorin, betalat men sedan ångrat sig.
De önskar pengarna tillbaka trots att anmälan är bindande. Styrelsen
beslutar att återbetala eleverna summan för körkortsutbildningen.
7. Stipendier
• Tranströmerstipendiet delas ut 26 april 2019, temat annonseras 30
november 2018.
• Södraandan – två nomineringar har kommit in. Beslut fattas vid nästa
möte, då sista dag för nominering är sista fredagen i november.
8. Bidragsansökning (bifogas)
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•

Två bidragsansökningar har inkommit
1. Djäknespelet – beviljas 2000 kronor.
2. Serviceutskottets frukost – summa saknas i ansökan. Niklas
efterfrågar summan, frågan går sedan ut till styrelsen via e-post
för beslut innan nästa möte. (Styrelsen beslutade den 22/11 att
bevilja ansökan, som var på 1500 kronor.)

9. Övriga frågor
• Lärarfrukost, 8 januari, innan VT-19 börjar. Niklas ställer frågan till
rektorerna för att se om det passar att MFSL ordnar med frukost för
lärarna. Olle, Lotta, Jenny och Kaisa kan eventuellt organisera frukosten.
• Till nästa möte: bidrag till nyhetsbrevet som ska gå ut i januari
10. Mötet avslutas
Vid tangentbordet
Kaisa Fritzell
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