Målsmännens Förening Södra Latins gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte torsdagen den 21 april 2021 kl. 18.00-19.00
Närvarande:
Karin Alexandersson, Ester Cortes (elevkåren), Sara Gyllestad, Carina Norée,
Lena Heffler, Elin Linnarsson, Marianne Loor, Jessica Martinsson Amalia Årfelt,
Frånvarande Styrelsen: Jenny Cohen
Skolledningen: ej närvarande
Skolledningen
Skolledningen har i en skrivelse meddelat att man har gjort en inventering om
hur att det har varit med distansundervisningen under det gångna året
slutsats: Det har varit tuffare att nå målen.
(På mötet tyckte vi att det var väl sent på terminen men ändå bra att det
belystes.)
Rapportering Elevkåren
Ester berättade om det pågående arbetet. Det är segt att komma igång.
Växthuset är på gång. Utskotten håller på att planera sitt avslutningsevent.
Carina meddelade i sista stund att det inte kommer att kunna genomföras.
Elevkåren har haft möte med flera andra skolor om white lines,
anteckningsblock med vita linjer med skolans logga utanpå. Ett ev samarbete
som skulle kosta ca 20 000 att införskaffa. Elevkåren skulle sälja blocken
förmånligt till eleverna. Samt om LVF, (Läroverksfejden) Femkamp
fotbollsturnering i mars 2022, och frågesport.
Godkännande av protokoll
Lovers och SLAVS
Latin Lover kommer ut fredag 30/4, Karin ska be om länk.
SLAVS på gång med MFSL sketch till vår Facebooksida.
Mötes avhandlingar
Fortsatt diskussion om studenten. Vi avvaktar eventuell förändring och
inväntar regionala restriktioner. Elevkåren behöver inte ta något ansvar för
studenten.
Vi diskuterade hur andra skolor gör. På Thorildsplan ska 18 klasser fördelas på
2 dagar med 2 klasser i timmen den 9-10/6. På andra skolor är upplägget 2-3
dagar. Vi tror att det riskerar bli stressat och inte så trevligt att eleverna på
Södra Latin kommer att schasas iväg när det bara är 30 minuters intervall
mellan klasserna. Kan förväntas att bli stökigt med alla människor på
skolgården.
Gabriella menar att eleverna är vuxna och skolan behöver därför inte meddela
föräldrar. På skolans infosida på nätet kan man läsa max 2 anhöriga per
student.

Ekonomi, lägesrapport
Apropå inbetalningar, inga förändringar sedan sist i ekonomin.
Tranströmerstipendiet
Tranströmerstipendiet kan ta tid att dela ut, men det är bra om kostnaderna
kommer på samma bokföringsår. Vinnarna är underrättade! Det är tre tjejer
som har vunnit. De är från estet, musik och naturprogrammet. Styrelsen
beslutar om utbetalning om 3000 kr var till de tre stipendiaterna.
Det ska annonseras ut på Facebook hemsidan och en helsida om priset i Latin
Lover (pris 2000kr). Där vi berättar om Tranströmerstipendiet och priset och
vilka som fick det. I september trycker vi traditionellt texterna i Latin Lover.
(Karin kollar annonsbokning samt om detta.) Diplomet får pristagarna i höst.
Till eventet/festen bjuds även föregående års pristagare in, även om de går ut
nu i vår.
Juryn tycker att processen har funkat bra med digitala möten.
Nästa år hoppas vi på en prisutdelning på våren!
Sara Gyllestad tar ansvar för att göra annonsen i Latin Lover.
Södraandan
Södraandan, två stipendiemottagare är utsedda (Wulf Hedlund och Erik
Aglert). Vi diskuterade hur det ska få sina diplom. En idé skulle vara att på
mentorstiden delar mentorn ut vårt diplom och MFSL deltar på Teams
samtidigt och framför sina gratulationer och motiveringar. Detta skulle ske i
maj månad. Pristagarna är fortfarande hemliga och ska överraskas på
mentorstiden. Styrelsen beslutar om utbetalning om 2000 kr var till de tre
stipendiaterna.
Körteorikurs
Körkortskursen inget nytt, det har varit 7+7 deltagare, ingen har hört av sig
efteråt.
Inbetalningskort
Inbetalningskort för medlemsavgiften till MFSL tror vi betyder mycket för
betalnings motivationen. Lena kollar var man beställer sådana, vad de kostar
och att siffrorna stämmer samt att de levereras i tid. Det är cirka 1200 elever
på skolan.
Inkomna bidrags ansökningar
Övriga frågor
Jessica måste hoppa av MFSL pga familjeskäl.
Mötesdatum
Nästa möte 1/6 hoppas vi ska bli fysiskt med ev fika som avslutning.
Terminsstart 19/8. För att bestämma tidsplan för nyhetsbrevet bokade vi ett
möte innan terminsstart tisdag den 17/8, vidare under hösten onsdag 15/9,
samt årsmöte torsdag 30/9.

