
Verksamhetsberättelse	

Målsmännens	Förening	vid	Södra	Latin	(MFSL)	2020/2021	
 
Under läsåret har styrelsen haft 10 styrelsemöten.  
 

Information	om	föreningen	 	
MFSL startades 1942 och är en av de äldsta föräldraföreningarna på Stockholms 
gymnasieskolor. MFSL ska verka för Södra Latins goda anda och för gemenskap 
mellan föräldrar, elever och skolledning. 
 
På föreningens hemsida mfsl.se finns information om verksamheten, arkiv, 
datum för möten mm. Frågor, bidragsansökningar och liknande tar styrelsen 
emot på e-post mfsl@live.se. MFSL har även en Facebookgrupp 
(www.facebook.com/groups/mfsodralatin/) för aktuell information och viss 
kommunikation med medlemmarna. 
 

Styrelse	
MFSL:s styrelse har under läsåret 2019/2020 bestått av 9 ordinarie ledamöter. 
Styrelsen har också haft adjungerade representanter för skolledningen och 
elevkåren som deltagit aktivt i styrelsemötena. 
 
MFSL ansvarar för att utse delar av Norrnässtiftelsens styrelse. Norrnässtiftelsen 
förvaltar kapital från en fastighetsförsäljning som gjordes 1971, och beslutar om 
hur avkastning från denna används till stipendier till elever vid Södra Latin. Det 
här läsåret har inga ledamotsval behövts göras. 
 

Verksamhet	
Arbetet i MFSL präglas av Södra Latins många traditioner samt av elevernas 
aldrig sinande engagemang och kreativitet. Verksamheten 2020/2021 har dock 
begränsats av coronapandemin. MFSL har valt att koncentrera det ekonomiska 
stödet till de få verksamheter som ändå kunde fortgå, men det har varit 
uppenbart att året inte varit som ett vanligt år. 
 
MFSL har fortsatt gett bidrag till Elevkårens välkomstskrift ”En liten guide” som 
delas ut till alla ettor i början av höstterminen och vid flera tillfällen stöttat 
skoltidningen Latin Lover genom att bidra till tryckkostnaden och köpa 
annonsplats. MFSL har också stöttat Södra Latins Audiovisuella Sällskap (SLAVS) 
som trots att samlingarna i aulan utgått stora delar av läsåret fortsatt med sina 
framträdanden, främst digitalt. 
 
MFSL har sedan många år ett samarbete med Ringens bilskola, där elever 
erbjuds en teoriutbildning till rabatterat pris. Under höstterminen kunde kursen 
tyvärr inte genomföras pga coronarestriktioner men på vårterminen anordnades 
två kurstillfällen som snabbt fullbokades. 
 



Vid julavslutningen brukar föreningen dela ut stipendiet Södraandan, som ska gå 
till någon som har gynnat sammanhållningen mellan elever och bidragit till god 
stämning på skolan. Eftersom ingen julavslutning hölls sköts utdelningen av 
stipendiet upp till i maj, då den skedde på ett anspråkslöst men ändock 
hedersamt sätt på skolgården. Två värdiga stipendiater mottog 2000 kr vardera. 
 
Föreningen samordnar och administrerar den årliga utdelningen av Södra Latins 
Tranströmerstipendium, som vintern 2021 utlystes för tionde året. På grund av 
coronasituationen kunde inte diplomutdelningen ske under vårterminen som den 
brukar, men stipendiaterna blev meddelade och fick sitt stipendium utbetalat. 
(Den 17 september 2021 kunde de tre stipendiaterna äntligen få sitt diplom vid 
en ceremoni i aulan. Medverkade gjorde då också två av de tre stipendiaterna 
från året innan. Den traditionella lunchen för stipendiater, jury och hedersgäster 
hölls i direkt anslutning till ceremonin.) 
 
Elevkåren, dess utskott, föreningar på skolan samt andra grupper av elever har 
under året beviljats bidrag från MFSL till några evenemang och projekt, om än i 
mindre omfattning än vanligt. För att vara berättigade till att söka bidrag ska 
projekten gagna alla eller en stor del av skolans elever, samt främja den goda 
andan på skolan.  
 
Under läsåret har styrelsen fortsatt samarbetet med föräldraföreningarna i Norra 
Real och Kungsholmens gymnasium, och diskuterat frågor som rör alla skolorna. 
 
Informationskvällar för föräldrar och målsmän för nya elever ställdes in p g a 
corona och skolans Öppet hus i januari 2021 var endast digitalt, vilket innebar 
att MFSL inte kunde delta. Nyhetsbrev har i alla fall skickats ut med post till alla 
elevers föräldrar/målsmän vid två tillfällen under läsåret. 
 

Ekonomi	
MFSL:s ekonomi är fortsatt god men intäkterna från medlemsavgifter har under 
det gångna året minskat drastiskt. Under 2020/2021 fick MFSL in cirka 72 000 kr 
i medlemsavgifter, vilket är en minskning från föregående år med närmare 
hälften. Styrelsen hoppas att detta är s k corona-effekter; minskat engagemang i 
allmänhet, minskat föräldraengagemang i skolan i synnerhet, och minskad 
synlighet av föreningens verksamhet. 
 
Under året har föreningen delat ut stipendier till en sammanlagd summa av 
22 000 kronor. Stipendier har delats ut till två mottagare av Södraandans 
stipendium och tre mottagare av Södra Latins Tranströmerstipendium. 
Norrnässtiftelsen och Föreningen Södra Latinare har som vanligt lämnat bidrag 
till Tranströmerstipendiet. 
 
Föreningen har under året sponsrat och beviljat bidrag till olika aktiviteter som 
Elevkåren, dess utskott, föreningar och elevgrupper på skolan ansökt om till en 
summa av knappt 65 000 kronor. 
 
 
För MFSL:s styrelse, 
Karin Alexandersson, ordf. 
24 september 2021 


