Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte måndagen den 3 juni 2019 kl. 18-20 i
lärarrummet.
Närvarande:
Styrelsen
Skolledningen
Elevkåren

Richard Butler, Niklas Frank, Kaisa Fritzell, Lotta Sundell,
Alexandra Anelli, Pedro Ordenes, Amalia Årfelt
Ewa Wallin
Ester Sundmalm

1. Mötet öppnas
2. Protokoll från styrelsemötet 2019-05-07 godkänns
3. Skolledningen informerar
• Preliminärt datum för Tranströmerpriset bestäms till 17/4 2020.
• Till nästa termin kommer alla elever att få en mentor, tidigare så
har eleverna haft kontaktlärare med delvis samma funktion men nu
kommer de också att jobba i moduler kring bl.a. kursbetyg,
studieteknik, sexualitet och samlevnad, livsstil och hälsa, alkohol
och droger för vilka det kommer att finnas program och
utbildningsmaterial.
• MFSL kommer inte att dekorera borden vid elevernas
avslutningslunch i år, skolledningen tar över det.
• Pedro informerar rektor Ewa om hans förslag till konsttävling
(tolkning av Einar Forseth målning på skolan). Ewa ställer sig positiv
till tävlingen och det bestäms att Pedro återkommer med mer
besked vid nästa möte.
• Problemet med informationsöverföring diskuteras. Ewas tipsar om
det går att lägga in information i ”veckans aktuellt” och som
kontaktlärarna går igenom med eleverna varje vecka. För att få in
information i ”veckans aktuellt” mailas Cecilia Anknert.
• Föräldrainformationsmöten i aulan kommer att hållas 4/9 och 11/9.
För föräldrainformationsmöte till språkintroduktionsklasserna, via
tolk, är datum ännu inte spikat.
• Datum för upprop i höst; språkintroduktion, 20/8; 1:or 21/8; 2-3:or
22/8.
• Till hösten kommer nya tag att tas avseende frånvaro och vad det
innebär för eleven samt vikten av att se över sin hemförsäkring
gällande ersättning för skadade och stulna datorer. Skolledningen
önskar hjälp med spridning av informationen. Ett förslag ges om att
informationen kan läggas till det brev som går ut från MFSL i början
av nästa termin.
• Ewa föreslår att elevkåren kontaktar SISAB som förvaltar skolan för
att se om det finns möjlighet att sätta t.ex. upp galler för fönstren,
fönsterlås eller liknande, för att förhindra inbrott i kårlokalen i
framtiden.
• Alla trägolven på skolan kommer att slipas i sommar.
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4. Elevkåren informerar
Arbetet inför studenten pågår för fullt, elevkåren planerar bl.a.
utspringet och slutskivan. Kåren kommer att ha sommarmöte för att
planera hösten. MFSL blir inbjuden att skriva informationstext om
föreningen på en halv A5 sida i ”en liten guide” som delas ut till alla
ettor.
5. Ekonomin
Tas till nästa möte då Elin som är kassör inte närvarar vid mötet.
6. Körkortsteorin
Joakim har kommit överens med Ringens körskola om att avtalet
kommer att vara detsamma som under det gångna året. Datum för
första tillfället i körkortskursen är bestämt till 4/11.
7. Bidragsansökningar
En ansökan har inkommit. Elevkåren ansöker om 12000 kr för ”en
liten guide”, som delas ut till alla ettor. Ansökan beviljas, men MFSL
föreslår för Ester att se över om det finns ett billigare alternativ för
tryckkostnaderna.
8. Övriga frågor
• Elevkårsfonden har inte används under det gångna läsåret. Kanske p.g.a.
att eleverna inte vet om att den finns, men enligt Ester så informerar
elevkåren eleverna om att elevkårsfonden finns, särskilt inför alla event
som elevkåren anordnar och som kostar pengar.
• Kuratorn på skolan informerar om Marko Linells stipendiefond. Det är en
behovsprövande fond, som elever på Södra latin kan söka 2 ggr/läsår.
• Höstplanering: styrelsemöte 28/8, kl. 18.00; 18/9, kl. 18.00; årsmöte
1/10, kl.19.00.
9. Mötet avslutas

Vi tangentbordet
Kaisa Fritzell
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