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Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL	802016-2429)		

Minnesanteckningar styrelsemöte torsdagen den 17 januari 2019 kl. 18-20 i 
lärarrummet. 
 
MFSL:s ordförande Niklas Frank hade kallat hela styrelsen till mötet, inklusive 
adjungerade ledamöter från skolledning och elevkår. 
 
Styrelsen     Närvaro vid mötet 
Niklas Frank (ordförande) Närvarande  
Elin Malmer (kassör) Närvarande  
Kaisa Fritzell (sekreterare) Ej närvarande 
Joakim Bergström (ledamot) Närvarande 
Richard Butler (ledamot) Ej närvarande  
Olle Hofvander (ledamot) Ej närvarande  
Lotta Sundell (ledamot) Närvarande 
Alexandra Anelli (suppleant) Ej närvarande 
Jenny Cohen (suppleant) Närvarande  
Peter Bergentz (suppleant) Ej närvarande 
Moa Matthis (suppleant) Ej närvarande 
Pedro Ordenes (suppleant) Närvarande 
Amalia Årfelt (suppleant) Ej närvarande 
 
Gabriella Björk (rektor, adjungerad ledamot) Ej närvarande 
Ewa Wallin (rektor, adjungerad ledamot) Ej närvarande 
Karin Ågren (rektor, adjungerad ledamot) Ej närvarande 
Greta Söderström (från elevkåren, adjungerad ledamot) Ej närvarande 
  
 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Protokoll från styrelsemötet 2018-12-12 godkänns. (bifogas)  
 
3. Skolledningen informerar 
 
4. Elevkåren informerar (Greta är sjuk) 
Greta ska påminnas om att kontakta Elin Malmer för utbetalning av bidrag. 
 
5. Ekonomin 
Elin Malmer presenterar en sammanställning över förra verksamhetsåret samt en 
uppskattning för kommande verksamhetsår. Vi konstaterar att vi ligger i fas med 
den budgetering som gjorts. Vi behöver ta upp med Greta Söderström vid nästa 
möte om elevkårsfonden behöver de pengar som budgeterats och om tidigare 
bidrag används.  
 
6. Teckningsrätt för MFSL 
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Vid det konstituerande styrelsemötet 181002 valdes Elin Malmer och Niklas 
Frank att företräda MFSL. Elin Malmer förklarade att Nordea behöver information 
om huruvida de båda skall företräda MFSL i förening eller var för sig. 
 
Styrelsemötet beslöts att Elin Malmer och Niklas Frank skall företräda MFSL var 
och en för sig. 
 
7. Körkortsteorin 
Det är hittills 10st anmälda vilket är färre än väntat. Frågan om vi ska be 
elevrådet informera om utbildningen diskuterades, ex via social medier. Vi tar 
upp frågan nästa gång med Greta Söderström. 
 
8. Bidragsansökning (bifogas) 
En bidragsansökning har inkommit gällande stöd för en klassresa till Prag. 
Bidragsansökan avslogs. 
 
9. Nyhetsbrevet 
Genomgång av nyhetsbrevet samt mindre justeringar genomfördes. 
 
 
10. Öppet hus 
Öppet hus kommer hållas på Södra Latin 22/1. MFSL kommer finnas på plats. 
Det beslutades att Jenny Cohen, Elin Malmer och Niklas Frank är på plats.  
 
11. Mötet avslutas 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
    
 
 
Jenny Cohen   Joakim Bergström 


