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Förslag på arbetsordning - 
Mattecentrums årsmöte 2017 
 
Årsmötet föreslås besluta 
att fastställa arbetsordningen till följande 
 
Närvaro och yttranderätt 
Följande personer har närvaro och yttranderätt på årsmötet: 

� Styrelsen 
� Valberedningen 
� Auktoriserad revisor 
� Ombud för medlemsföreningarna 
� Nominerade kandidater i valärenden (exempelvis externa personer som kandiderar) 
� Mötespresidiet 
� Generalsekreteraren 
� Observatörer från medlemsföreningarna (endast närvarorätt) 
� Övriga medarbetare (endast närvarorätt) 

 
Hur man gör sin röst hörd i plenum 
Alla som enligt denna arbetsordning har yttranderätt kan begära ordet, och därmed hamna 
på talarlistan, genom att sträcka upp sitt talarkort. Kortet ska hållas uppsträckt till dess att 
mötespresidiet nickat till dig. All debatt sker från talarstolen. 
 
Rösträtt 
Alla som är anmälda som ombud för sina medlemsföreningar har rösträtt under årsmötet. 
 
Förslagsrätt 
Dessa har förslagsrätt under årsmötet: 

� Ombuden för medlemmarna 
� Styrelsen 
� Valberedningen 
� Revisorerna 
� Mötespresidiet (endast förslagsrätt i ordningsfrågor) 

 
Hur man inkommer med ett förslag 
Alla förslag lämnas till skriftligen till mötesordförande under pågående förhandling. 
 
Hur omröstningen går till 

� Utgångspunkten är att all omröstning sker genom acklamation, det vill säga ja-rop. 
Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster. 

� Om ett röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det 
vill säga att ombuden håller upp sitt röstkort i luften. Mötespresidiet bedömer vilket 
förslag som får flest röster 



 

 

� Om något röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom rösträkning, 
det vill säga ombuden håller upp sitt röstkort i luften och rösträknarna räknar antalet 
röster. 

� Om något röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom sluten 
omröstning. Detta innebär att ombuden lämnar in sin röst men att röster inte går att 
härleda till de enskilda ombuden.  

� Om 1/6 av ombuden begär det så genomförs en protokollomröstning. Det innebär 
att varje enskild röst nedtecknas i protokollet. 

 
Styrelsens förslag är alltid huvudförslag i samtliga omröstningar. 
 
Hur valen går till 
Bara nominerade kandidater kan väljas av årsmötet. Alla val sker genom acklamation om 
det inte finns fler kandidater än platser som ska tillsättas, då används sluten omröstning. 
 
Reservation 
En reservation är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som årsmötet 
har fattat och att man därmed vill föra detta meddelande till protokollet. En reservation 
måste lämnas in skriftligt till mötespresidiet innan årsmötet är slut och ska läsas upp under 
pågående förhandling. En reservation ska även noteras i protokollet. 
 
Replik 
Om någon som innehar yttranderätt anser sig felaktigt citerad eller vara utsatt för ett 
personligt påhopp kan replik begäras. Replik beviljas av mötespresidiet och bryter 
talarlistan.  
 
Ordningsfråga 
Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis ajournering eller beslut om streck i 
debatten. Ordningsfrågor föreslås genom att lyfta sitt röstkort och säga ”ordningsfråga”. 



 

 

Förslag till dagordning - 
Mattecentrums årsmöte 
 
Årsmötet föreslås besluta 
att fastställa dagordning till följande 
 
1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
3. Fastställande av arbetsordning 
4. Fråga om mötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
7. Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna 

verksamhetsåret respektive bokföringsåret 
8. Presentation av revisionsberättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Mattecentrum 
10. Behandling av propositioner och motioner 

1. Proposition 1 - Konstituerande styrelsemöte 
2. Proposition 2 - Stadgeändring övergripande styrdokument 
3. Proposition 3 - Stadgeändring om medlemskap och ansvarsfördelning 
4. Motion 1 - Bidrag från MUCF 
5. Motion 2 - Frukt till räknestugor 

11. Fastställa Mattecentrums medlemsavgift 
12. Val 

1. Val av ordförande för en mandatperiod om 2 år 
2. Val av ledamöter i styrelsen för Mattecentrum för minst ett år och max två år 
3. Val av revisor för en mandatperiod om ett år 
4. Val av valberedning för en mandatperiod om ett år 
5. Besluta om styrelsen för Mattecentrums arvode 

13. Övriga frågor 
14. Årsmötets avslutande. 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Propositioner	
	 	



		 	 Uppdaterad:	17-03-09	

	
	

Proposition	om	stadgeändring		
  
 
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.  
 
Styrelsen proponerar 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” 
 
 



																																																																											Uppdaterad:	17-03-09	
	

Proposition	om	stadgeändring		
	
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. Se bifogat underlag 
för Mattecentrums strategi med koppling till vision, mission och kärnvärden 
tydliggörs.       
 
Styrelsen proportionerar 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” 

 
 
 



 

 

Proposition - 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 fortforande 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 §6 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 

 



 

 

 
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 
ungdomars förståelse för 
matematik och dess roll i 
samhället 

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

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

Rekrytera förebilder för som 
medel för inspirera ungdomar 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 ungdomars förståelse för matematik 
och dess roll i samhället, inspirera med förebilder och erbjuda gratis 

matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan. 



 

 

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. 
 
Styrelsen föreslår 
att anta styrelsens förslag på stadgeändring 
 
 

§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 

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. 

§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 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

Motioner		
	
	



Motion 1 
 

 



Motionssvar till motion 1 -  Statsbidraget från MUCF 
Bakgrund 
Mattecentrum Eskilstuna har lämnat förslag på att de ekonomiska medel som Myndigheten för 
Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) årligen ger Mattecentrum ska fördelas till 
medlemsföreningarna. 
 
Styrelsens beslutsmotivering 
Styrelsen tackar Mattecentrum Eskilstuna för deras motion. Styrelsen anser att det är bra att 
medlemsföreningarna vill ta mer ansvar. Det är viktigt för att organisationen ska utvecklas och 
kunna växa.  
 
Att fördela resurser på ett effektivt och bra sätt är avgörande för hur väl Mattecentrum kan lyckas 
med det övergripande syftet att öka förståelsen i matematik. Styrelsen försöker ständigt göra 
avvägningar i hur pengar ska disponeras för att ge bästa möjliga effekt. Detta är ett svårt arbete, 
särskilt eftersom behovet kan skilja sig åt i landet. Enligt styrelsens mening är det 
centralorganisationen som fortsättningsvis bör fördela resurserna. Anledningen är tvåfaldig.  
 
För det första är det enbart centralorganisationen som har en överblick över det samlade behovet i 
hos alla medlemsföreningar. Detta gör att Mattecentrum kan, genom dialog med 
medlemsföreningarna, se vad de är i behov av. Att schablonmässigt dela ut pengar till 
medlemsföreningarna är nödvändigtvis inte det som ger mest värde. Det kan istället handla om att 
tillhandahålla administrativa stödfunktioner, personal, utbildningar och annat som Mattecentrum 
centralt idag gör för sina medlemsföreningarna.  
 
För det andra så är det fördelaktigt att administrera resurserna centralt för att det gör att vi kan 
vinna skalekonomiska fördelar. På så sätt menar styrelsen att resurserna kan användas mer 
effektivt.  
 
Styrelsen ställer sig dock inte främmande till att ge ekonomiskt stöd till medlemsföreningarna. 
Däremot finns det inget, enligt styrelsens mening, som säger att bidraget från MUCF bör ligga till 
grund för ett sådant stöd. Istället bör en modell som bäst passar alla medlemsföreningars behov 
tas fram. 
 
Mot ovanstående bakgrund yrkar styrelsen för avslag på motionen. Men vi tycker att frågan om 
ekonomiskt stöd till medlemsföreningarna är viktigt och därför vill styrelsen få mandatet att utreda 
frågan till årsmötet 2018. På så sätt kan vi skapa en modell som passar medlemsföreningarnas 
behov och samtidigt gör det möjligt för Mattecentrum centralt att på ett effektivt sätt fördela 
resurser.  
 
Om statsbidraget 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) fördelar årligen 
bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Bidraget är beroende av hur många individuella 
medlemmar och medlemsföreningar som varje organisation har. 2017 tog Mattecentrum emot 
1.652.320 kronor vilket motsvarar cirka 16% av Mattecentrums årliga budget.  
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 
att  avslå motionen 
att styrelsen får i uppdrag att, till nästa årsmöte, se över hur medlemsföreningarna kan ges  
 ekonomiskt stöd för att underlätta deras arbete. Detta skall ske i samverkan med   
 medlemsföreningarna för att tillsammans sätta gemensamma behov lokalt samt eventuella 
 specifika behov som underlag för en modell. 



 

 

Motion 2 
 

 



 

 

 
Motionssvar till motion 2 - Fruktpeng till räknestugorna 
Bakgrund 
Mattecentrum Eskilstuna har i en motion lämnat förslag på att medlemsföreningarna ska ges 
möjlighet att köpa in frukt till eleverna i räknestugorna. Styrelsen lämnar härmed sitt motionssvar i 
frågan. 
 
Styrelsens beslutsmotivering 
Styrelsen tackar Mattecentrum Eskilstuna för deras motion. Styrelsen ställer sig bakom förslagets 
andemening om att eleverna bör få frukt eller dylikt i räknestugorna. Precis som Mattecenturm 
Eskilstuna menar styrelsen att detta är viktigt för att eleverna ska få en välbehövlig energikick. 
 
Däremot så anser styrelsen att det bör finnas riktlinjer som tydliggör hur mycket stöd en 
medlemsförening kan få för detta samt att inköpen görs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför 
yrkar styrelsen på att styrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram sådana riktlinjer. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar 
att  bifalla motionen 
att styrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för medlemsföreningars inköp av frukt och dylikt 
 till räknestugorna 
 
 
 
 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

Valberedningens	förslag	
	
	



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 	
– ÅRSMÖTE DEN 19 MARS 2017 	
		
STYRELSE 	
 	
Lina Hultqvist, ledamot, nyval på två år 	
Motivering: Lina är ordförande för Sveriges Elevkårer och har ett starkt intresse för elevers 
utbildning och organisering. Med sin långa erfarenhet inom ideella föreningar kan Lina bidra 
med insikter på hur andra organisationer arbetar och hur man kan få dem att växa. Lina har 
även ett brett kontaktnät inom politik, civilsamhälle och näringsliv som kan bli värdefullt för 
Mattecentrum. 	
 	
Carl Schwieler, ledamot, nyval på två år 	
Motivering: Carl är delägare och arbetar som jurist på advokatfirman DLA Piper, och är bland 
annat även rådgivare för Centrum för Socialt Entreprenörskap Sverige. Med sin juridiska 
kompetens i samband med hans förståelse för socialt entreprenörskap tror valberedningen 
att han kommer bli ett nyttigt tillskott i Mattecentrums styrelse.  	
 	
Stavros Louca, ledamot, nyval på ett år 	
Motivering: Stavros Louca arbetar idag som mattelärare på en grundskola i Stockholm, och 
är för många känd från tv-serien klass 9a. Stavros kommer kunna vara en tydlig bro mellan 
Mattecentrum och skolvärlden och kan med sin pedagogiska bakgrund även se 
verksamheten från volontärernas perspektiv.  	
		
Johanna Hedgårdh, ledamot, nyval på två år 	
Motivering: Johanna är ansvarig för företagssamarbeten och sponsring på Tekniska museet i 
Stockholm. Hon har lång erfarenhet av projektledning och är mycket kunnig inom 
marknadsföring och kommer därför kunna bidra till att ytterligare synliggöra Mattecentrums 
verksamhet. 	
 	
Henrik Wedberg, ledamot, nyval på ett år 	
Motivering: Henrik har både sett och upplevt Mattecentrums snabba tillväxt sedan föreningen 
var mycket ung. 2011 började han arbeta som verksamhetsutvecklare på kansliet och känner 
därför väl till Mattecentrums verksamhet och ”själ”. Mattecentrum är en snabbt växande 
organisation och det är viktigt att arbeta aktivt för att behålla föreningens grundtanke och 
syfte i strategiarbetet. Där fyller Henrik en tydlig och viktig roll. 	
 	
Leo Wallin, ledamot, nyval på ett år 	
Motivering: Leo arbetar som nätverksansvarig på Saco Unga Akademiker och har även 
styrelseerfarenhet från bland annat Saco Studentråd och LSU som är en paraplyorganisation 
för Sveriges ungdomsorganisationer. Leo besitter revisorskompetens som kan bli till stor 
nytta för Mattecentrums verksamhet. 	
		
		
		
		
Christer	Mattsson,	styrelseordförande,	omval på två år 	
Christer Mattsson har examen från Lunds universitet i matematik och datalogi på Matematikerlinjen, 
han har även forskarstuderat inom området algoritmteori inom datalogi. Idag är han Head of Quality & 
Corporate Responsibility på IT-företaget Tieto, och arbetar mycket med verksamhetseffektivitet, 
arbetsmetoder, riskhantering och hållbarhet. Sedan 80-talet är han är även reservofficer inom 
försvarsmakten. Christer brinner för frågor som rör utbildning, medborgerliga rättigheter samt teknik 
och miljö. 	



		
Marta	Sandén,	ledamot,	omval på ett år 	
Marta Sandén är journalist med inriktning IT och utbildad jurist. Hon har en bakgrund som 
utrikeskorrespondent, chefredaktör, kommunikationschef, entreprenör och nätverksbyggare. Marta är 
grundare av SeniorNet Sweden och medgrundare av Transfer.nu.   
Hon har suttit bl.a. i styrelsen för Friluftsfrämjandet och är sedan 2012 styrelsemedlem i Svenska 
Europarörelsen. Idag arbetar Marta för Europeiska kommissionen som expert inom digitala frågor och 
är en aktiv mentor för ett flertal unga adepter vid Utrikespolitiska institutet. Marta Sandén är gift med 
journalisten Weje Sandén och har två vuxna barn. 	
 	
AUKTORISERAD REVISOR 	
Carola Nilsson, omval på ett år 	
 	
MÖTESORDFÖRANDE 	
Väljs fritt av årsmötet 	
 	
VALBEREDNING 	
 	
Anna Adolfsson och Jannike Kohinoor, nyval på ett år för båda 	

	


