EKONOMI
Antalet medlemmar har haft en nedåtgående trend sedan slutet av 60-talet, då
studentexamen avskaffades. Från ett medlemsantal på över 600 är vi nu nere på
181 st. Minskningen detta år var 64. Detta påverkar förstås resultatet, som blev 4 701,36, Förlusten hade blivit mycket större om vi inte hade kunnat finansiera
elevstipendierna(12 000 kr) med kvarvarande medel från ”Rektorns hjälpkassa”.
Omsättningen uppgick till 58 987,39 kronor (78 779,00 kronor föregående år) och
styrelsen föreslår att årets resultat, -4 701,36 kronor, balanseras i ny räkning.
I övrigt hänvisar styrelsen till balans- och resultaträkningen.
ELEVSTIPENDIET
Skolledningen meddelade styrelsen att det inte längre finns behov av Rektorns
hjälpkassa och den avskaffades därför på årsmötet 2017. Istället inrättades ett
elevstipendium/pris i FSL:s namn med årlig utdelning i storleksordningen 10 000
kr. Priserna ges för bästa prestation under året inom respektive programområde
och alla elever inbjöds att föreslå pristagare. Glädjande nog kom det in ett
hundratal nomineringar. En juryn bestående av Lars Fagerstedt, tidigare
styrelseledamoten i föreningen Jan Emmervall, två företrädare för elevkåren och
rektor Eva Wallin beslutade att dela ut sex priser à 2 000 kronor, ett för varje
program och ett för språkintroduktionen. Utdelningen skedde på julavslutningen
2017. Styrelsen har beslutat att föreningen skall fortsätta att dela ut stipendiet.
MEDLEMSREKRYTERING
Styrelsen har beslutat att göra tidigare elever uppmärksamma på föreningens
existens, genom att sponsra annonsering i dagspressen för Södra Latins
jazzfestival med 20 000 kr.
BESLUT AV SKOLLEDNINGEN
Skolledningen har beslutat att införa ett totalt alkoholförbud i skolans lokaler.
Efter en vädjan från styrelsen, gick man motvilligt med på att låta föreningen
arrangera den traditionella supén i matsalen detta år. Men man förklarade
samtidigt att det var ett undantag, som inte kommer att upprepas.
Stockholm 2018-10-08
Peter Lundborg
Lars Fagerstedt
Jill Linnér

Bo Lindörn
Arne Kallin

Frank Walterson
Gunilla Nirman
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ÅRSMÖTE
SÖDRA LATIN
AULAN
Fredag den 16 november 2018
klockan 18.30
Supé i matsalen
Ca 19.30

ÅRSMÖTE 2018
Föreningen Södra Latinares 89:e årsmöte hålls enligt stadgarna fredag den 16
november 2018 kl. 18.30 i skolans aula.
Maten kommer att levereras av Ett Litet Kök Catering som bjuder på följande:
MENY

Fördrink
SOS
Helstekt biff med rissole-potatis, gul morotscrème, rödvinssås samt rostad svamp
Öl, vin eller vatten
Kaffe eller te
Kostnaden för att delta i årsmötessupén är 350 kronor per deltagare. Supén är
subventionerad. Du anmäler dig till supén genom att sätta in avgiften på
plusgirokonto 5 36 71-4 så att den är föreningen till handa senast den
2 november 2018. Snaps till sillen, avec till kaffet och övrig spirituosa betalas
kontant.
Portkoden till huvudentrén den 16/11 är (passande nog) 1611. Koden
fungerar mellan 16:00 och 20:00.

OBS!
Årsmötet är en sammankomst för föreningens medlemmar. Betala därför gärna
medlemsavgiften för 2018/19, som är 200 kronor, samtidigt som du betalar
supéavgiften.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017-10-01 – 2018-09-30
MEDLEMMAR
Antalet inbetalda årsavgifter uppgick under året till 245 st., vilket är 28 färre än
föregående år.
STYRELSEN
Peter Lundborg, ordförande
Bo Lindörn, vice ordförande
Frank Walterson, sekreterare
Lars Fagerstedt, kassör

Arne Kallin, klubbmästare
Gunilla Nirman, klubbmästare
Jill Linnér, ledamot

REVISORER
Christina Axelsson, ordinarie
Karin Öberg, suppleant

Björn Holmgren, ordinarie

VALBEREDNING
Håkan Lundberg (sammankallande)
Hans Lindberg (avled i mars 2018)

Staffan Larsson

ÅRSMÖTET
Föreningens 88:e årsmöte hölls traditionsenligt tredje fredagen i november som
detta år, 2017, inföll den 17 november. 45 personer var närvarande vid
årsmötet.
Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande, Peter Lundborg, som hälsade alla
välkomna och överlämnade scenen till ett antal musikelever, som framförde
musik av Charlie Parker och Victor Eriksson samt ett stycke ur musikalen
"Hamilton".
Efter detta vidtog det formella årsmötet, som följdes av middag i skolans matsal.
VÅRTRÄFFEN
Vårträffen var ett besök på Sven-Harrys Konstmuseum, som lockade 21
medlemmar.
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden.
Styrelsen har fortsatt samarbetet med webbplatserna StayFriends och Facebook
i syfte att öka rekryteringen av nya medlemmar. Det finns en hemsida för
föreningen: fsl.nu.
MEDLEMSREKRYTERING
Styrelsen har beslutat att göra tidigare elever uppmärksamma på föreningens
existens, genom att sponsra annonsering i dagspressen för Södra Latins
jazzfestival med 20 000 kr.
SÖDRA LATINS TRANSTRÖMER-STIPENDIUM
År 2012 tog Målsmännens Förening på Södra Latin, MFSL, initiativet att inrätta
Södra Latins Tranströmer-stipendium. MFSL bjöd in Föreningen Södra Latinare,
Norrnässtiftelsen, elevkåren och skolan att vara med i instiftandet. Stipendiet
delas ut efter en tävling öppen för eleverna i årskurs 2. Deltagarna skall skicka in
litterära bidrag på ett för året givet tema till en jury bestående av ordföranden
MFSL, ordföranden FSL, en representant för vardera Norrnässtiftelsen och
elevkåren, en pensionerad svensklärare och skolans bibliotekarie. Temat år
2018 var en skönlitterär kortnovell inspirerad av Tranströmers dikt "Romerska
bågar" genom en fri tematisk tolkning, samt genom att använda ett antal av
diktens ord. Juryn fick 20 bidrag att utvärdera. Juryn beslutade att tre elever
skulle få tre tusen kronor var jämte diplom och Tranströmers samlade verk.
Stipendierna delades ut vid en ceremoni i aulan den 20 april. Föreningen Södra
Latinare bidrog med 2 500 kronor.

STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
1 OKTOBER 2017 – 30 SEPTEMBER 2018

Årsmötet i Föreningen Södra Latinare den 16 november 2018
FÖREDRAGNINGSLISTA

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Sammankomster
Gåvor
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Sammankomster
Porto & Tryck
Utbetalda bidrag
Tranströmerstipendiet
Diverse
Avsättning medlemsrekrytering
Årets över-/underskott
S:A KOSTNADER & ÖVER/-UNDERSKOTT
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Bank
Plusgiro
SUMMA TILLGÅNGAR
Skulder & Eget Kapital
Interimsskuld
Till elevpriser
Avsatt till medlemsrekrytering
Föreningskapital
Årets över/-underskott
S:A SKULDER & EGET KAPITAL
Anm. Utgående eget kapital =
Salem den 6 oktober 2018
Lars Fagerstedt

2017-10-01
2018-09-30

2016-10-01
2017-09-30

36 200,00
22 115,00
672,39

49 000,00
28 819,00
960,00

58 987,39

78 779,00

32 539,70
6 483,00

36 047,25
5 698,00

0,00
2 500,00
2 166,05
20 000,00

10 288,75
2 500,00
2 986,70
20 000,00

-4 701,36
58 987,39
2018-09-30

1 258,30
78 779,00
2017-09-30

55 468,55
80 328,05
135 796,60

55 468,55
76 509,41
131 977,96

2 500,00
5 720,00
40 000,00

2 500,00
17 200,00
20 000,00

92 277,96
-4 701,36
135 796,60
87 576,60

91 019,66
1 258,30
131 977,96
92 277,96

1

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet

2

Fråga om mötets behöriga sammankallande

3

Fastställande av förslaget till föredragningslista

4

Styrelsens förvaltningsberättelse

5

Revisorernas berättelse

6

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7

Beslut angående disposition av resultatet av föregående års verksamhet

8

Val av styrelse: ordförande samt minst tre och högst sex ledamöter

9

Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2019

10

Fastställande av årsavgift för räkenskapsåret 2018 - 2019

11

Val av valberedning, som består av två på årsmötet valda ledamöter,
varjämte styrelsen utser en tredje sammankallande ledamot

12

Förslag till revision av stadgarna, för antagande första gången enligt
Stadgarna § 9.

13

Fråga om föreningens framtid

14

Övriga ärenden

