
Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 10 april 2019 kl. 18-19.30 i 
lärarrummet. 
Närvarande: 
Styrelsen Niklas Frank, Elin Malmer, Pedro Ordenes, Alexandra Anelli, Lotta 
Sundell, Richard Butler 
Elevkåren  Ester Sundmalm 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Mötessekreterare  - Lotta erbjuder sig att skriva protokoll för dagens möte. 
 
3. Protokoll från styrelsemötet 2019-03-13 godkänns 
 
4. Skolledningen informerar – ingen närvarande från skolledningen. Niklas 
har skrivit ett mejl till skolledningen där han påtalat att MFSL värdesätter 
samarbete med ledningen med önskan om att de deltar oftare på MFSL:s 
styrelsemöten. 
 
5. Elevkåren informerar – Tillsättning av utskotten är nu klar och man har haft 
en kickoff där man planerat för året. Kåren anordnar en äggjakt för eleverna på 
skolan denna vecka, där ett ägg med godis göms varje dag. Kåren har haft ett 
kortare möte med rektorna angående det inbrott som skett i kårens lokaler. De 
tog upp frågan om möjlighet att sätta galler för fönster, inget beslut togs, frågan 
skulle diskuteras vidare. Skolan har ingen försäkring, varför det inte går att få 
några pengar från försäkring för det som stulits. MFSL vill gärna diskutera med 
skolledningen om hur de ser på skolans ansvar beträffande inbrottet och dess 
följder. Kåren har tankar om att ev ta fram någon form av gudie/infoblad till 
skolledning och lärare om kårens arbete och dess kontaktpersoner med syfte att 
få en bättre kontakt/relation med ledning och lärare. Inkommer ev med ansökan 
om bidrag för en sådan. 
 
6. Ekonomin – Elin går igenom ekonomin. Intäkterna för medlemsavgifterna 
fortsätter minska, hittills inkommit ca 103 500 kr, en minskning med ca 20 000 
kr jämfört med föregående år. Styrelsen beslutar att höja medlemsavgiften 
kommande läsår från nuvarande 250 kr till 300 kr per låsär och familj. 
 
7. Tranströmerstipendiet – Många fina och imponerande texter har inkommit, 
totalt 18 bidrag. Tre vinnare är nu korade, som tilldelas 3 000 kr vardera. 
Sedvanlig prisutdelning sker fredagen den 26 april. Flera i styrelsen har erbjudit 
sig att hjälpa till med inköp, dukning etc.  
Alexandra är intresserad att ta över Richards arbete med Tranströmerstipendiet. 
 
8. Körkortsteorin – Joakim ej närvarande, bordlägger beslut angående 
körkorsteorin - att ev minska till en teorikurs per termin  
 
 



9. Bidragsansökningar - Tre ansökningar har inkommit, samtliga bifalles 
1) Pacha mama Södra latinos, en nybildad förening med syfte att främja 
latinamerikansk kultur på skolan. Utlägg för två middagar samt snacks när 
föreningen gjort reklam för sig. Belopp: 1 000 kr  
2) Elevkåren. Bidrag till ny högtalare för att ersätta stulen vid inbrott. Belopp: 
2 000 kr 
3) Sociala utskottet. Vakter till slutskivan. Belopp: 8 000 kr 

	

10. Styrelse läsåret 2019/20– Flertal personer lämnar styrelsen nästa läsår. 
Var och en uppmanas fundera på hur man ställer sig till att fortsätta som 
styrelsemedlem nästa läsår. Tas upp på kommande möte. 
 
11. Övriga frågor - Pedro har en idé om en ev återkommande tävling på skolan 
inom området Bild och Form. Det skulle t ex kunna vara att skapa något med 
inspiration av Einar Forseths målning på skolan. Pedro mejlar utkast, som kan 
tas upp till diskussion på nästkommande möte. 
 
12. Mötet avslutas 
 
Nästa möte äger rum tisdagen den 7/5 2019 
 
Vid tangentbordet: Lotta Sundell 
 
 
 


