Protokoll MFSL 12 dec 2018
Närvarande:
Lotta Sundell, Richard Butler, Elin Malmer, Alexandra Anelli, Niklas Frank, Greta Söderström
(elevkåren), Amalia Årfelt och Pedro Ordenes.
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Mötet öppnades av ordförande Niklas
Föregående protokoll (från styrelsemöte 20 nov) godkändes.
Skolledningen informerar – ingen från ledningen närvarande
Elevkåren informerar genom Greta.
• Har genomfört Killer Games. Abrupt avslutning p.g.a. olycka där elev råkade ha sönder en
ruta av misstag. Nästa år kommer därför troligvis Killer Game att ersättas av annan kul
aktivitet.
• Försäljning av skolkläder – tröjor etc. Fint utfall.
• Andra aktiviter – årsmötet 7 feb 2019, karaokekväll, Läroverksfejd (april/maj 2019).
• Läroverksfejden – beslut om SL’s grad av deltagande 2019 fattas efter extrainsatt
stämma och efter det att Elevkårens revisorer granskat räkenskaperna från det senaste
verksamhetsåret.
• Besök av Nobelpristagare i fysik – skedde idag 12 dec. Populärt.
Ekonomi – Elin lämnade rapport om MFSL’s ekonomi avseende intäkter och kostnader per 10
dec 2018. Intäkter som inkommit under höstterminen är lägre än under motsvarande period
föregående år.
Körkortsteorin. - Fungerar som den skall.
Stipendier.
• Tranströmerstipendiet – Information lämnad av Moa till elever på skolan, fritext baserad
på dikterna ”Flygblad” och ”Mars 1979” av Tomas Tranströmer. Richard informerade om
jury, och praktiska förberedelser…
• Södraandan – nomineringstiden gick ut 31 nov. Två ansökningar har inkommit.
En ansökan från lärare (1 person), en ansökan från Elevkåren (4 pers). Stipendiet uppgår
till 2.000 kr.
Beslut:
Beslutades att bevilja båda ansökningar var sitt stipendium om 2.000 kr.
Stipendiet + diplom delas ut vid skolans terminsavslutning den 20 december kl. 15.00.
Görs av Amalia Årfelt, 1 + 4 diplom med motivering tillverkas av Richard Butler med
benäget stöd av Niklas Frank.
Bidragsansökningar.
• Två ansökningar har inkommit.
- Skoltidningen Latin Lovers – ansöker om bidrag om 4.000 kr för specialutgåva under
temat Project Mental Health till tryck av tidningen.
Beslut: Beslutades att bevilja ansökan med ett bidrag om 4.000 kr.
- Bidragsansökan om 6.000 kr till elevkårens årsmöte 2019.
Beslut: Beslutades att bevilja ansökan med ett bidrag om 5.000 kr

9. Övriga frågor:
• Lärarfrukost. Äger rum måndag den 7 januari 2019 kl. 08.30. Samling kl 07.30
Lotta, Richard, Elin, Pedro, Alexandra är med på frukosten, samling 07.30.
Olle & Elin samordnar inköp av frukostmat. Lotta fixar mjukt bröd.
Niklas undersöker hur många som kommer att delta i frukosten.
• Bidrag till vårens nyhetsbrev som MFSL skickar ut: Skall vara klart till öppet hus 22 jan.
Hinns det ej med så kan höstens nyhetsbrev användas vid öppet hus. Niklas samordnar
nyhetsbrev med nytt innehåll som finns tillgängligt till 22 jan.
• Öppet hus 22 jan – ordförande Niklas ställde frågan om vilka i styrelsen som kan vara
med och informera om MFSL under kvällen då skolan har öppet hus.
10. Mötet avslutas.
Ordförande Niklas tackade deltagarna vid kvällens möte och förklarade mötet som avslutat.

Vid tangentbordet
Olle Hofvander

