Målsmännens Förening Södra Latins
gymnasium (MFSL)
Minnesanteckningar styrelsemöte torsdagen den 23 mars 2021 kl. 1800-1930.
Närvarande:
Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Amalia Årfelt, Ester Cortes (elevkåren), Sara
Gyllestad, Carina Noreé, Lena Heffler, Elin Linnarsson, Marianne Loor, Jessica
Martinsson
Frånvarande Styrelsen: n/a
Skolledningen: Camilla Liljeroth

Dagordning:
Rapportering rektor(er)
Camilla Liljeroth presenterar sig. Hon är ny rektor för estetiska programmet och
kommer från Göteborg. Man ska snart anställa en ny teaterlärare. Hon
informerade också om att man håller på och renoverar personalrummen. Vidare
informerade hon om att många elever syns tappa motivation pga av
hemmasittandet.
Rapportering Elevkåren
Ester berättar lite om det pågående arbetet. Det är svårt att komma igång med
aktiviteter pga rådande situation. Men utskottsarbetet ska börja nu. Man
diskuterar bl a just nu om språkintroduktionseleverna som bara får vara på vån
4. De känner sig utanför och man försöker göra ngt åt detta. Elevkåren har haft
möten med rektorerna för att diskutera en lösning.
Man har vidare pratat om studenten och om man skulle kunna ha föräldrar på
plats. Förslaget från skolledningen är att ha hela utspringet under en dag men
elevkåren har föreslagit att man springer ut under tre dagar. Detta för att
eleverna ska kunna ha fler familjemedlemmar på plats. Elevkåren kommer lotta
utspringet gällande i vilken turordning klasserna ska springa ut på.
Ursprungsförslaget var att inte ha några föräldrar alls på skolgården under
utspringet. Men MFSL är kritiskt till detta förslag bla baserat på att andra
Stocksholmsskolor har hittat lösningar för att ha familjemedlemmar på plats.
Karin ska prata med Norra Real och Kungsholmens gymnasium och se vad de
har för planer.
Godkännande av protokoll från förra mötet + ev kvarstående ärenden

Confidential

Protokollet från februarimötet godkändes. Inga kvarstående ärendet utöver de
som redan tagits upp på dagordningen.
Ekonomi – kort lägesrapport
Elin gick igenom den ekonomiska rapporten. Vi har färre intäkter just nu men vi
har också gett mindre bidrag. Det är svårt att sätta en prognos just nu pga den
speciella situationen. MFSL försöker fortsätta med de planerade stipendierna
som Tranströmer och Södra andan (2 stipendiater per person x 2000). Vi har
133000 på kontot just nu.
Latin Lover och SLAVS – beslut
Karin har pratat med Latin Lover och vi är överens om att ha en annons. Slavs
gör reklamfilm och säger både i den och i andra produktioner att MFSL sponsrar.
SLAVs gör en sketch för 2000 kr om oss. Vi enades också om en helsida om
södra andan och en halvsida om tranströmer samt en halvsida allmänt om MFSL
i nästa Latin Lover. Kostanden för detta uppgår troligtvis till 3000 sek (ev 4000
sek). Vi beslutade vidare att vi sannolikt är med i en tidning under vårterminen
(inte två).
Körteorikurs – lägesrapport
Det finns en lång reservlista. Elevkåren pratar om teorikursen och
rekommenderar elever att gå.
Tranströmerstipendiet – lägesrapport
Vi har fått in 16 bidrag. Prisutdelningen kommer att ske under hösten pga
rådande situation men vinnarna kommer meddelas redan under våren. Juryn
håller på att titta på det och texterna körs i urkund.
Inkomna bidragsansökningar
En bidragsansökan har kommit in och är ett gymnasiearbete, en musikal. Trots
att det är ett gymnasiearbete, vilket enligt reglerna inte ska beviljas bidrag, så
väljer vi att bevilja ett delbidrag på 5000 sek då många elever från flera olika
klasser och inriktningar är delaktiga och involverade.
Avhandlat på mail sedan förra mötet
N/A
Övriga frågor
N/A
Kommande mötesdatum
Tis 27 april
Tis 1 juni

Confidential

