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Confidential	

Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Minnesanteckningar styrelsemöte onsdagen den 8 december 2020 kl. 1800-1930. 
 
Närvarande: 
 
Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Amalia Årfelt, Thyra Carlsson (elevkåren), 
Sara Gyllestad, Carina Noreé, Jessica Martinsson, Lena Heffler, Marianne Loor, 
Elin Linnarsson 
 
Frånvarande Styrelsen: Inga   
   
Skolledningen: Carina Rydström   
 
 
 
 

1. Rapportering rektor(er) inkl. MFSL:s roll på Öppet hus	
	

Carina berättar lite hur schemaläggningen fungerat under hösten. Vissa 
elever har fått gå till skolan av schematekniska anledningar. Bl a har 
musikarna ett sådant komplicerat schema att man har varit tvungen att 
bedriva vissa av lektionerna på skolan. Detta har kunnat upplevas som 
orättvist. Man hoppas på att man kan börja återgå till en liten mer normal 
situation efter nyår.  

 
2. Rapportering Elevkåren 

 
Inom Elevkåren pågår diskussioner om hur man ska kunna underlätta 
distansundervisningen. Vissa elever upplever distansundervisningen som 
svår och har svårt att följa med i undervisningen, andra elever upplever 
att det fungerar bra. Överlag är eleverna trötta, både på grund av rådande 
situation men också på grund av mycket skolarbete.  
 
Vidare har man genomfört en del aktiviteter som t ex sålt skolkläder och 
Winter Pride har hållits. 

 
3. Godkännande av protokoll från förra mötet + ev kvarstående ärenden  

Föregående protokoll godkändes och Karin rapporterar från samarbetet 
med Latin Lovers och SLAVS. 

 
4. Ekonomi – kort lägesrapport 

 
Några få inbetalningar har inkommit sen senaste mötet. Vi har nu ca 200 
familjer som har betalat medlemsavgiften. Vi ska fortsätta med våra 
utskick för att attrahera mer familjer. Jämfört med Norra Latin är det dock 
ganska många som har betalat avgiften. Eventuellt kan en anledning till 
detta vara att vi skickar ut nyhetsbrev via vanlig post.  
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5. Körteorikurs – läge, marknadsföring 

 
Just nu är körkortsteorin pausad på grund av det allmänna läget men vi 
hoppas på att kunna dra igång en kurs senare under 2021. Det 
diskuterades också om man skulle kunna ha lovkurser. 

 
6. Södraandan-stipendiet – beslut behövs 

 
Vi diskuterade om och på vilket sätt föräldraföreningen skulle kunna ge ut 
stipendiet. Vi diskuterade om man skulle kunna göra en digital utdelning 
under 2021. Vi beslutade att avvakta med beslutet till nästa möte.  

 
7. Tranströmerstipendiet (Se Saras rapport, diskussion kring denna) 

 
Sara gav en rapport. Ingvar fick material senaste veckan. Information 
kommer läggas ut på hemsidan, samt ska med i nyhetsbrevet och ut på 
intranätet. 

 
8. Inkomna bidragsansökningar  

 
Inga inkomna ansökningar 

 
9. Nyhetsbrevet – lägesrapport  

 
Vi beslutade att vi kuverterar tillsammans igen och fokuserar på att skapa 
ett nyhetsbrev som är värt att skicka ut via post. Vi inväntar draft från 
nyhetsbrevet som Karin ska skriva. Alla ombads återkoppla på detta.  

 
10. Rapport från möte med KG och NR 

 
På senaste mötet jämfördes hur man löst covidsituationen under hösten. 
Det verkar som om man hanterat situationen likvärdigt. Man diskuterade 
också hur man löst utskicksproblematiken av nyhetsbrevet. På både Norra 
Real och Kungsholmen får man i alla fall viss hjälp att skicka ut digitalt 
från skolan, men då sker också skolornas kommunikation i högre grad via 
mail än på Södra. Man pratar också vanligtvis på föräldramöten. På Norra 
Real kommer pengar in främst när man gör fysiskt utskick i samband med 
avslutslunchen.  

 
11. Avhandlat på mail sedan förra mötet 

 
Inget att ta upp. 

 
12. Övriga frågor 

 
Inget. 

 
13. Vårens mötesdatum 

 
Ons 13 januari – klistringsmöte, inget kommer protokollföras 
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Tors 18 feb 
 
Tis 23 mars 
 
Tis 27 april 
 
Tis 1 juni 

 
 

 
 
 
 
Vid tangentbordet 
    
Jenny Cohen 


