
 

	

Målsmännens	Förening	Södra	Latins	
gymnasium	(MFSL)	

Minnesanteckningar styrelsemöte tisdagen den 1 juni 2021 kl. 1800-1930. 
 
Närvarande: 
 
Karin Alexandersson, Jenny Cohen, Amalia Årfelt, Ester Cortes (elevkåren), Sara 
Gyllestad, Lena Heffler  
 
Frånvarande Styrelsen: Elin Linnarsson, Marianne Loor, Jessica Martinsson, 
Carina Norée  
   
Skolledningen: n/a 
 
 
Rapportering rektor(er) 
 
Gabriella kunde inte närvara fysiskt och skickade därför med ett brev där hon 
beskrev rådande läge samt kring hur utspring av sista års eleverna kommer gå 
till. 
 
 
Rapportering Elevkåren 
 
Ester berättar att det är svårt för utskotten att komma igång med aktiviteter där 
coronasituationen och den partiella distansundervisningen är en stor anledning. 
Man har anordnat fika med liveband samt undersökt möjligheten att introducera 
ett digitalt kårkort som man kan uppdatera och använda via en app. Man har 
också anordnat en fotbollsmatch mellan Södra Latin (laget heter ”lokomotiv 
södra”) och Victor Rydberg Jarlaplan. Läroverksfejden är tyvärr nedlagd men 
man hoppas på, och har en dialog med andra skolor om, liknande aktiviteter i 
framtiden. Nästa vecka ordnas picknick för SI-eleverna. 
 
 
Godkännande av protokoll från förra mötet + ev kvarstående ärenden  
 
Protokollet från marsmötet godkändes med tillagd kommentar att summan på 
bidraget som godkändes måste läggas till. 
 
 
Ekonomi – kort lägesrapport 
 
Saldot på kontot är just nu ca 100 000 vilket är lågt jämfört med tidigare år. Vi 
fick inte in så mycket medlemsavgifter vi hade hoppats på, samtidigt har inte 
heller bidragen som vi betalat ut varit så många. Vi summerar året som att de 
pengar vi spenderat kanske inte gett vad vi hoppades, men vi har i alla fall 
försökt ge bidrag där det gick. Vi beslutade också att förtydliga riktlinjerna för 



 

	

bidragsansökningar på hemsidan, t ex att vi inte tar beslut om bidrag mellan 
mötena. Detta då vi under året inte helt till 100% följt stadgarna.  
Latin Lover-annonsen ska också betalas. 
 
 
Tranströmerstipendiet – lägesrapport 
 
Förslag att utdelning sker i september. Sara skulle kolla upp. Tranströmer 
texterna ska också in i Latin Lovers. Sara tar bollen med både jury, skolledning 
och Latin Lover. Oerhört viktigt att eventet i september planeras väl, och 
kommuniceras tydlgt. 
 
 
Körteorikurs – lägesrapport 
 
Vi har fått förfrågningar om man redan nu kan anmäla sig till höstens kurs. Vi 
svarar nej, vi vill inte hantera anmälningar förrän eftersommaren, och vet nte 
vem som ska vara ansvarig för administrationen. Vi kommer inte heller hantera 
någon kölista. 
 
 
Nyhetsbrevet 
 
Karin kommer ta fram ett första draft. Jenny kommer fixa inbetalningskort som 
är förtryckta med aktuell medlemsavgift. Utskick kommer ske i september i 
pappersformat som tidigare år. Förslag på packdag 8 september. Karin ska i god 
tid meddela textdeadline till rektorer och Elevkår, samt prata med vaktmästarna. 
  
 
Inkomna bidragsansökningar 
 
Inga bidragsansökningar inkomna.  
 
 
Avhandlat på mail sedan förra mötet 
 
Johan Sundberg beviljades 1700 sek i bidrag för sin föreställning. 
 
 
Övriga frågor 
 
Antidrogföreläsning-vi beslutade att ta upp detta igen till hösten då vi vet läget 
bättre. 
Södra Andan - Karin berättade om hur det gått att dela ut stipendiet. Vardera 
stipendiat fick 2000 sek. 
Styrelsen planerar ha en middag efter sommaren. 
Inför höstens föräldramöte ska vi ta fram ett kort infoblad om MFSL som kan 
delas ut i samtliga klasser.  
Ester erbjuder också att de kan infomera om oss samtidigt som de informerar 
om Elevkåren, i de olika första-klasserna. 
 
 



 

	

Kommande mötesdatum mm 
 
Nästa styrelsemöte 17 augusti 
 
Packdag 8 september (prel, kanske inte optimalt med tanke på föräldramöte, se 
nedan) 
 
Utdelning av Tranströmer september (datum ej spikat) 
 
Styrelsemöte inför stämman 15 sept 
 
Årsmöte 30 september 
 
Informationskväll för vårdnadshavare 
Ons den 1 sep kl. 18:00 HU, NA och SA 
Ons den 8 sep kl. 18:00 ES, kl. 19:00 MU 
 
Öppet Hus preliminärt 
Tis. den 18 jan kl. 17:00-20:00 
Mini ÖH är inte fastställt än. 
 
 
 


