Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte torsdagen den 18 februari 2021 kl. 1800-1900.
Närvarande:
Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Amalia Årfelt, Thyra Carlsson (elevkåren),
Sara Gyllestad, Carina Noreé, Lena Heffler, Elin Linnarsson, Marianne Loor, Ester
Cortes (elevkåren)
Frånvarande Styrelsen: Jessica Martinsson
Skolledningen: Ingen närvaro på dagens möte
1. Rapportering rektor(er)
Vi har fått en skriftlig rapport från rektorerna.
2. Rapportering Elevkåren
Alla i styrelsen presenterade sig och ny ordförande för elevkåren
presenterar sig, Ester Cortes. Thyra berättar vidare om årsmötet gick. Ny
elevkårsstyrelse ska nu starta upp och börja arbeta.
Mössutdelning kommer ske nästa vecka, troligtvis ske ute på skolgården.
Elevkåren ordnar evenemang efter bästa förmåga. Humfestival om några
veckor. Södraandan är lite låg just nu men ses som en effekt av
distansutbildningen. Ser risk att en del av skolans föreningar kommer
försvinna.
3. Godkännande av protokoll från förra mötet + ev kvarstående ärenden
Protokollet godkändes. Inga kvarstående ärenden förutom de som tagits
upp på dagordningen.
4. Ekonomi – kort lägesrapport
Elin rapporterar inflöde av pengar är lågt i förhållande till samma period
förra året. Detta trots att nyhetsbrev nyligen skickats ut. Vi tror att detta
kan bero på flera olika saker, bl a det faktum att vi vid detta utskick inte la
med inbetalningskort. Elin gör en jämförelse av kassan nu och förra året
vid den här tiden.
5. Nyhetsbrevet-utvärdering
Alla nyhetsbrev kom iväg och samarbetet gick mycket bra. Vi tog hem
varsin bunt, kuverterade och lämnade till vaktis som satte frimärke och la
dem på posten. Några nya medlemmar på facebook och en förälder som
har hört av sig efter brevutskicket, men nog lite mindre respons än det
har varit tidigare. Trolig Corona-effekt.
6. Rapport från Latin Lovers och SLAVS
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Latin Lover går det ok för. Man har enligt ett tidigare avtal publicerat
reklam för MFSL med en halvsida/annons för MFSL. Enligt avtal skulle de
få 20 % av överavkastande intäkter nov-jan. Vi vill gärna fortsätta med
samarbete och Karin tar kontakt med dem, samt skickar annonsen till alla
för påseende och input.
SLAVS-hösten började bra när man kunde träffas fysiskt på skolan igen
men efter den andra nedstängningen har man arbetat med digitala
publiceringar och de har bl a gjort sketcher som lagts ut på Youtube. Karin
kontaktar för diskussion om fortsatt samarbete.
7. Vår verksamhet och synlighet i rådande läge
Alla vara överens om att samarbetet med SLAVS och Latin Lover är något
vi önskar fortsätta med. Vi behöver dock se över avtalen med dem så det
blir bra både för dem och för MFSL. Vi kommer nu betala ut
medlemsintäktsprovision enligt gällande avtal och diskuterar hur vi ska
fortsätta framöver. Vi ska vidare försöka få vara med om det blir en ny
fysiskt sammankomst innan sommarlovet och för att ev kunna dela ut
Södra andan-stipendiet.
8. Körteorikurs-lägesrapport
Elin har hanterat anmälningarna. Endast 7+7 personer fick gå, långa
reservlistor finns. Om man kan ta in fler baseras på pandemiläget
framöver.
9. Tranströmerstipendiet-lägesrapport
Vet inte än när vi kan ha prisutdelning, men vi satsar på prisutdelning till
hösten. Datum ska bestämmas. Inlämningsdeadline i slutet av februari. Vi
hoppas på många bidrag.
10. Avhandlat på mejl sen senaste mötet
Öppet hus gick tyvärr inte att genomföra när det gällde MFSLs medverkan.
Man lyckades inte sätta upp det digitala mötet live, så besökare mötes av
en informationsbild i stället.
11.Övrigt
Studenten och tankarna hos eleverna. Thyra meddelar att det snackas lite
om det. Om MFSL och föräldrar ska hjälpa till i år igen har vi nu en
utarbetad struktur för detta, men önskvärt är tydligare samarbete mellan
föräldrar och skolledning.
12. Nästa möte är tisdag 23 mars kl 18.00

Vid tangentbordet
Jenny Cohen
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