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Proposition 1- om övergripande 
styrdokument  
 
I vår stadga definieras organisationens syfte (mission) att höja kunskapsnivån i, samt stimulera 
intresset för, matematik. Därefter definieras hur genom fem uppspaltade punkter. Det som 
styrelsen saknar är en kortare syftesformulering som fungerar över tid. Samt att årsmötet antar 
gemensam vision och kärnvärden.  
 
Genom denna proposition önskar styrelsen att byta ut hela innehållet i §1 Syfte mom 1 samt att 
anta nedanstående vision och kärnvärden.     
 
Årsmötet föreslås besluta 
att  anta den föreslagna ändringen av syftesparagrafen mom 1 till ”Mattecentrums ska utan 

vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, 
inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt 
komplement till skolan” 
 

att anta följande text som vision för Mattecentrum: 
”Mattecentrum verkar för att varje elev erbjuds gratis matematikstöd där tillgänglighet och 
individ är i fokus. Målet är att lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt 
motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt” 
 

att anta följande kärnvärden för Mattecentrum ”Följande är Mattecentrums kärnvärden: 
Inkluderande – alla är välkomna oavsett bakgrund 
Tillgängliga – gratis och tillgängliga för alla 
Eleven först – utifrån ungdomars behov och villkor   
Trygghet –  i matematik, i verksamheten och i föreningen 
Engagemang – värna om och skapa möjligheter till engagemang” 
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Proposition 2 - förtydligande av 
ansvar och medlemskap 
 

Förslag till beslut 
Årsmötet föreslås besluta 
att förändra stadgan i enlighet med nedanstående förslag 

 
Bakgrund 
Under förra årets årsmöte gick Mattecentrum över till representativ demokrati, istället för direkt 
demokrati. I praktiken innebär detta att makten fördelas bland medlemsföreningarna istället för 
bland medlemmarna. Individuella medlemmar har fortfarande möjlighet att påverka genom att i 
första hand påverka medlemsföreningen, som i sin tur påverkar Mattecentrums riksorganisation. 
Sen stadgan förändrades i syfte att förändra denna maktstruktur har en del frågetecken uppstått. 
Det har bland annat handlat om vem som är medlem och vilket ansvar medlemsföreningarna 
respektive Mattecentrums riksorganisation har. Genom denna proposition önskar styrelsen skapa 
tydlighet i dessa frågor. 
 
 

Sammanfattning av förslagen 
Styrelsen för Mattecentrums förslag på stadgeändring kan sammanfattas enligt följande: 
•  En ansvarsfördelning mellan Mattecentrums riksorganisation och medlemsföreningarna ska 

inrättas för att tydliggöra vad respektive instans har för ansvar. Förslaget är att denna ska 
införas under §2 mom 6.  
•  Stadgan förtydligas så att det framgår att medlemsföreningarna äger organisationen och har 

varsitt mandat på Mattecentrums årsmöte 
•  Stadgan förtydligas så att det framgår vilka rättigheter som individuella medlemmar har.   

 
 

Ansvarsfördelningen 
Utgångspunkter 
Ansvarsfördelningen mellan Mattecentrum och medlemsföreningarna behöver, enligt styrelsen, bli 
tydligare. Enligt styrelsen behöver denna ansvarsfördelning: 
•  Utgå från Mattecentrums vision och syfte 
•  Bejaka det ideella engagemang som volontärer och aktiva i medlemsföreningarna har för att 

hjälpa elever med matematik 
•  Se till att rätt ansvar finns på rätt plats 
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Mattecentrums syfte 
Inför årsmötet föreslår styrelsen att följande syfte (mission) ska antas för Mattecentrum. De ord 
som står i fet text är bärande ledord i syftet. Utifrån dessa ledord kan vi sedan fördela ansvaret 
mellan Mattecentrum och medlemsföreningarna. 

De olika bärande ledorden i Mattecentrums syfte redovisas nedan och ansvarsfördelningen mellan 
medlemsföreningarna och Mattecentrum tydliggörs. 
 

Ord Mattecentrums ansvar Medlemsföreningars ansvar 

Utan vinstintresse Värdering som genomsyrar allt 
arbete 

Värdering som genomsyrar allt 
arbete 

Öka ungdomars förståelse för 
matematik och dess roll i 
samhället 

Utveckla och underhålla 
stödverktyg som skapar ökad 
elevers förståelse för matematik 
och dess roll i samhället 

Ge matematikstöd som ökar 
elevers förståelse för matematik 
och dess roll i samhället 

Inspirera med förebilder Använda förebilder för som medel 
för att inspirera elever till att förstå 
matematik och dess roll i 
samhället 

Rekrytera förebilder för som 
medel för att inspirera elever till 
att förstå matematik och dess roll i 
samhället 

Erbjuda gratis matematikstöd i 
olika former 

Utveckla och underhålla 
stödverktyg som är ett effektivt 
komplement till skolans 
matematikundervisning  

På lokal nivå erbjuda personligt 
och kostnadsfritt matematikstöd 

som är ett effektivt komplement till 
skolan 

Vara ett effektivt komplement 
till skolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattecentrum ska utan vinstintresse öka elevers förståelse för matematik och 
dess roll i samhället, inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd 

i olika former som ett effektivt komplement till skolan. 
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Förslag på stadgeändring 
I praktiken vill styrelsen att denna ansvarsfördelning tydliggöras i stadgans §2 paragraf. I 
nedanstående tabell går det att utläsa vilka förändringar styrelsen vill göra med avseende på såväl 
ansvarsfördelningen som tydliggörande av medlemskapet. De ord/meningar som är kursiva i 
högerkolumnen är de ändringar som styrelsen vill göra i stadgan. 
 
 

§2 Organisation 

Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse 

Lägg till nytt moment 6 och konsekvensändra 
efterföljande moment 

Mom 6 I det, enligt denna stadgas, syftesenliga 
arbete ansvarar Mattecentrum för att:  
-   Leda arbete mot att uppnå Mattecentrums vision 

och syfte 
-   Utveckla och underhålla stödverktyg som ökar 

elevers förståelse för matematik och dess roll i 
samhället 

-   Inspirera till matematikstudier med hjälp av 
förebilder 

-   I allmänhet underlätta och stödja 
medlemsföreningarnas arbete  

 
Mattecentrums medlemsföreningar ansvarar för att: 
-   Genom lokalt och personligt matematikstöd till 

elever ge dem en större förståelse för och ökad 
kunskap i matematik 

-   Med hjälp av förebilder inspirera elever som tar 
del av matematikstödet att vilja lära sig mer 

  

§3 Medlemsföreningar 

Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse 

Mom 1 Alla föreningar som uppfyller följande krav 
kan ansöka om att anslutas som medlemsförening till 
Mattecentrum: 
-   Föreningen arrangerar verksamhet som uppfyller 

Mattecentrums syfte så som det uttrycks i denna 
stadga 

-   Föreningen är demokratiskt uppbyggd 
-   Föreningen har en stadga 
-   Föreningen har ett årsmötesprotokoll 
-   Föreningen har minst fem individuella medlemmar 

Mom 1 Alla föreningar som uppfyller följande krav 
kan ansöka om medlemskap i Mattecentrum: 
-   Föreningen arrangerar verksamhet som uppfyller 

Mattecentrums syfte så som det uttrycks i denna 
stadga 

-   Föreningen tar det ansvar så som det står uttryckt 
i §2 moment 6 i denna stadga 

-   Föreningen är demokratiskt uppbyggd 
-   Föreningen har en stadga 
-   Föreningen har ett årsmötesprotokoll 
-   Föreningen har minst fem individuella medlemmar 
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Mom 2 Styrelsen beviljar anslutning till föreningar 
som uppfyller kraven enligt §3 mom 1 i denna stadga 
samt delger styrelsen de uppgifter som styrelsen 
begär. 

Mom 2 Styrelsen beviljar medlemskap till föreningar 
som uppfyller kraven enligt §3 mom 1 i denna 
stadga samt delger styrelsen de uppgifter som 
styrelsen begär. 

Mom 4 Anslutningen upphör om styrelsen för en 
medlemsförening skriftligen meddelar styrelsen för 
Mattecentrum att utträde ur organisationen önskas. 
Utträdet sker så snart medlemsföreningen fullföljt sina 
åtaganden eller överlämnat enligt överenskommelse 
med styrelsen. 

Mom 4 Föreningens medlemskap upphör om 
styrelsen för en medlemsförening skriftligen 
meddelar styrelsen för Mattecentrum att utträde ur 
organisationen önskas. 

Mom 5 Styrelsen för Mattecentrum kan utesluta en 
medlemsförening om den motverkar organisationens 
syfte så som det uttrycks i denna stadga. Inför ett 
uteslutande ska styrelsen för Mattecentrum meddela 
medlemsföreningen att ett uteslutningsärende 
föreligger samt ge medlemsföreningens styrelse 
möjlighet att yttra sig innan beslut om uteslutning 
fattas. 

Mom 5 Styrelsen för Mattecentrum kan utesluta en 
medlemsförening om den motverkar Mattecentrums 
syfte så som det uttrycks i denna stadga. Inför ett 
uteslutande ska styrelsen för Mattecentrum meddela 
medlemsföreningen styrelse att ett 
uteslutningsärende föreligger samt ge 
medlemsföreningens styrelse möjlighet att yttra sig 
innan beslut om uteslutning fattas. 

 NYTT: Mom 6 De föreningar som är medlemmar i 
Mattecentrum benämns vidare som 
medlemsföreningar i denna stadga 

  

§4 Medlemskap byter namn till §4 Individuellt medlemskap 

Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse 

Mom 1 Alla är välkomna att ansöka om medlemskap i 
Mattecentrum. 

Mom 1 Individer som är anslutna till en 
medlemsförening är välkomna att ansöka om 
individuellt medlemskap i Mattecentrum. 

Mom 2 Medlemskap i Mattecentrum innebär 
automatiskt medlemskap i den medlemsförening där 
medlem är bosatt eller väljer att verka. Medlemskap i 
en medlemsförening innebär automatiskt 
medlemskap i Mattecentrum. 

Mom 2 Individer som ej är medlemmar i någon av 
Mattecentrums medlemsföreningar kan ansöka om 
individuellt medlemskap i Mattecentrum. Individen 
blir då automatiskt medlem i den medlemsförening 
där individen är bosatt eller väljer att verka.  

Mom 3 Medlem har under kalenderåret aktivt tagit 
ställning för medlemskap i föreningen genom att ha 
ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap. 
Styrelsen beslutar om hur medlemskap ska bekräftas. 

Mom 3 Medlem har under kalenderåret aktivt tagit 
ställning för medlemskap i en medlemsförening eller 
i Mattecentrum genom att ha ansökt om eller på 
annat sätt bekräftat medlemskap. Styrelsen beslutar 
om hur medlemskap ska bekräftas. 

 NYTT: mom 6 De individer som är medlemmar i 
Mattecentrum benämns vidare som medlemmar i 
denna stadga. 
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§5 Årsmöte 

Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse 

Mom 2 Medlemmar representeras på årsmötet av ett 
ombud för varje medlemsförening. Varje 
medlemsförenings styrelse beslutar själva hur ombud 
väljs. 

Mom 2 Samtliga medlemsföreningar har rätt till ett 
mandat på årsmötet. Medlemsföreningarna väljer 
själva vem som ska vara ombud på Mattecentrums 
årsmöte. 

Mom 3 Varje medlemsförening har ett mandat på 
årsmötet 

Momentet stryks helt och efterföljande moment 
konsekvensjusteras 

Mom 4  Årsmötet ska utlysas av styrelsen för 
Mattecentrum till alla medlemmar senast sex veckor 
innan årsmötets öppnande 

Mom 4 Årsmötet ska utlysas av styrelsen för 
Mattecentrum till alla medlemsföreningar samt 
individuella medlemmar senast sex veckor innan 
årsmötets öppnande. 

Mom 6 Styrelsen för Mattecentrum har rätt att lägga 
propositioner till årsmötet och medlemmarna i 
Mattecentrum har rätt att lägga motioner till årsmötet. 

Mom 6 Styrelsen för Mattecentrum har rätt att lägga 
propositioner till årsmötet och medlemsföreningarna 
i Mattecentrum har rätt att lägga motioner till 
årsmötet. 

Mom 7 Propositionerna ska vara medlemmarna 
tillhanda senast fyra veckor innan årsmötets 
öppnande 

Mom 7 Propositionerna ska vara 
medlemsföreningarna tillhanda senast fyra veckor 
innan årsmötets öppnande 

Mom 11 Ombuden för medlemsföreningarna, 
styrelsen för Mattecentrum, revisorerna och 
valberedningen har närvaro-, yttrande-, och 
förslagsrätt inför årsmötet. 

Mom 11 Ombuden för medlemsföreningarna, 
styrelsen för Mattecentrum, revisorerna och 
valberedningen har närvaro-, yttrande-, och 
förslagsrätt inför årsmötet. Individuella medlemmar, 
som ej är ombud för medlemsförening, har enbart 
närvarorätt. 

Mom 13 Årsmötets protokoll ska vara justerat och 
tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter 
årsmötets avslutande. 

Mom 13 Årsmötets protokoll ska vara justerat och 
tillgängligt för medlemsföreningarna och 
medlemmarna senast två veckor efter årsmötets 
avslutande. 

§6 Styrelsen för Mattecenturm 

Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse 

Mom 3 Styrelsen ansvarar för 
-   Organisationens verksamhet och ekonomi 
-   Att organisationens stadga följs 
-   Verkställande av årsmötesbeslut 
-   Lägga fram propositioner till årsmötet 
-   Att formulera motionssvar till inkomna motioner 

från medlemmarna  
-   Svara på frågor och på annat sätt finnas 

tillgängliga för medlemmarna  
-   Lägga fram verksamhetsberättelse samt 

ekonomisk berättelse till årsmötet 

Mom 3 Styrelsen ansvarar för 
-   Organisationens verksamhet och ekonomi 
-   Att organisationens stadga följs 
-   Verkställande av årsmötesbeslut 
-   Lägga fram propositioner till årsmötet 
-   Att formulera motionssvar till inkomna motioner 

från medlemsföreningarna  
-   Svara på frågor och på annat sätt finnas 

tillgängliga för medlemsföreningarna och 
medlemmarna 

-   Lägga fram verksamhetsberättelse samt 
ekonomisk berättelse till årsmötet 
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Proposition 3 - om 
konstituerande styrelsemöte  
I Mattecentrums stadga är det inte reglerat att ett konstituerande styrelsemöte ska äga rum. Under 
detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen fördelas mellan de 
valda ledamöterna samt att firmatecknare väljs. Det konstituerande styrelsemötet hålls med fördel 
direkt efter årsmötet för att inte något glapp ska uppstå eller svårigheter uppkomma i den ordinarie 
verksamheten (t ex i kontakt med bank osv). I nuvarande stadga §6 Mom 9 lyder formuleringen: 
styrelsen utser firmatecknare. 

Genom denna proposition önskar styrelsen ett tillägg till stadgan som dikterar att ett konstituerande 
styrelsemöte ska hållas i nära anslutning till årsmötet där firmatecknare utses och poster inom 
styrelsen fördelas. 

Årsmötet föreslås besluta 

att  i stadgans §6 Styrelsen för Mattecentrum lägga till ett mom 10 till ”Styrelsen ska direkt 
efter, eller i nära anslutning till årsmötet, hålla ett konstituerande styrelsemöte där poster 
inom styrelsen fördelas och firmatecknare utses” 

 


