Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Protokoll styrelsemöte tisdagen den 7 maj 2019 kl. 18-20 i lärarrummet.
Närvarande:
Styrelsen

Joakim Bergström, Niklas Frank, Kaisa Fritzell,
Olle Hofvander, Elin Malmer, Lotta Sundell, Alexandra Anelli,
Jenny Cohen, Pedro Ordenes

Skolledningen
Elevkåren
1. Mötet öppnas
2. Protokoll från styrelsemötet 2019-04-10 godkänns
3. Skolledningen informerar – ingen från skolledningen närvarar vid mötet
4. Elevkåren informerar - via mail då Ester är sjuk vid dagens möte.
”Vi är i full gång med planerandet av en ersättningstävling till LVF
(läroverksfejden) eftersom det inte blir av i år. Denna tävlingen
kommer med största sannolikhet hållas den 4 juni och kommer vara
mot Norra Reals Gymnasium.
I förra veckan hade vi en elevkårsenkät för medlemmarna på skolan,
där de fick ge input på hur vi kan förbättras etc.
I helgen har även jag och tre andra från styrelsen varit på det
nationella elevkårseventet Upptakt19, där vi fick gå på olika
föreläsningar och fick med oss massor av ny energi och inspiration!
Vi håller även på att planera några mindre event som ska ske
framöver, till exempel en bokbytardag, och arbetet kring studenten
har dragit igång!”
5. Ekonomin
Elin ger en ekonomisk uppdatering
6. Körkortsteorin
Det bestäms att från och med hösten så kommer en kurs per termin
att ges, men med möjligheten att starta upp ytterligare en kurs om
det blir många anmälda. Joakim kontaktar Ringens körskola för att
komma överens om datum för kurserna läsåret ht19/vt20.
7. Konsttävling
Pedro ger förslag på en konsttävling (underlag bifogat), där eleverna
ska tolka en målning av Einar Forseth som finns på skolan. Pedro har
pratat med bildlärarna som enligt honom är positiva och han kommer
att ta kontakt med skolledningen för fortsatt diskussion. Förslaget
kommer även att tas på nästa möte då skolledningen meddelat att
det kommer att närvara.

8. Treornas avslutningslunch
Eleverna bjuds på lunch ”utspringsdagen” där MFSL enligt tradition
dekorerat borden samt lagt ett grattiskort vid varje kuvert. Under
mötet beslutas det att MFSL inte trycker upp kort till årets lunch.
9. Bidragsansökningar
En ansökan har kommit ifrån elevkåren. De önskar 3000 kr för att
trycka upp 130 stycken broschyrer med information om elevkårens
arbete och som är tänkta att delas ut till lärare på skolan. Ansökan
beviljas.
10. Styrelse läsåret 2019/20
Flera personer från styrelsen (Elin, Richard, Kaisa, Joakim, Niklas)
avgår nästa läsår. Då ingen valberedning finns behöver styrelsen ha
ett förslag på ny styrelse till mötet augusti/september som ligger
innan årsmötet i oktober.
11. Övriga frågor
• Det diskuteras om att eventuellt lägga Tranströmmerpriset en månad
tidigare för att det om möjligt är en lugnare period för lärarna. Alexandra
som kommer att ta över ansvaret för Transströmmerpriset nästa termin
tar upp frågan med Richard. Frågan kommer också att tas upp vid nästa
MFSL möte den 3/6 då skolledningen närvarar.
• Fler frågor att ta upp vid nästa MFSL möte 3 juni:
o hur kan vi förbättra informationsöverföringen mellan
skolledningen/lärarna och MFSL?
o finns det möjlighet att få ge en kort information om MFSL vid
lärarnas planeringsdag eller liknande en gång per termin?
12. Mötet avslutas
Terminens sista möte äger rum måndagen den 3/6 2019
Vid tangentbordet
Kaisa Fritzell

