
Verksamhetsberättelse 

 Mattecentrum Malmö, 2020 

 

Beskrivning av verksamheten som har bedrivits: 

Föreningens verksamhet har under 2020 kraftigt påverkats av Covid-19. 

Under vårterminen har Föreningen som vanligt arrangerat öppna fysiska räknestugor 

dit medlemmar har kommit för att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna har 

arrangerats 4-5 gånger per vecka. Lokaler har lånats av Malmö Latinskola, Pauliskolan, 

Höjaskolan och Malmö Borgarskola. 

Under höstterminen har Föreningen initialt öppnat två fysiska räknestugor i lokaler av 

Malmö Pauliskolan och Höjaskolan. Räknestugorna var öppna två gånger per vecka 

under september-oktober. I november tog styrelsen beslut om att stänga ner fysiska 

räknestugorna och gå över till digital undervisning. Mellan november och december har 

digitala räknestugor bemannats av Föreningens volontärer i regel en gång per vecka, 

med några undantag. 

Under föregående år har Mattecentrum i Malmö även drivit ett digitalt konvent i 

samarbete med Mattecentrum i Lund och Helsingborg, inför de nationella proven i 

december. 

Alla externa aktiviteter (mässor osv) ställdes in av arrangörerna. 

Kontakt med ideella organisationen Mathivation för framtida samarbeten har också 

upprättats. En dialog kring ett framtida samarbete med MKB har inletts med syfte att 

öppna ytterligare en räknestuga i Limhamn. Samarbetet ledde fram till ett beslut att 

starta en räknestuga i lokal tillhandahållen av MKB, men idriftsättningen är vilande i 

väntan på en klarare situation efter Covid-19. Dialogen kommer att fortsätta under 2021. 

Dessutom har Föreningen förstärkt dialogen och samarbetet med Mattecentrum i Lund. 

Under 2020 har styrelsen haft 16 protokollförda möten plus ett antal planeringsmötem. 

Föreningen har förvaltat 0 kr. 

 

Förtroendevalda: 

Ordförande: Amina Gojak 

Ledamot: Hans Lundbäck (vice ordf.) 

Ledamot: Anna Yelistratova (sekreterare) 

Ledamot: Mats Andersson 

Valberedning: Maximillian Schön 

Internrevisor: Denice Klytsareff  



Medlemsuppgifter: 

Antal bidragsgrundande medlemmar (ålder 6-25 år): 595 

Antal medlemmar totalt: 847 

 

Ålder på redovisade medlemmar: 

 

6-12 år             Kvinna: 25                    Man: 15                         Annat kön: 0 

 

13-18 år           Kvinna: 178                  Man: 124                       Annat kön: 7 

 

19-25 år           Kvinna: 126                  Man: 105                       Annat kön: 15 

 

Övriga åldrar   Kvinna: 128                  Man: 118                       Annat kön: 5 

 

Okänd ålder     Kvinna: 1                      Man: 0                           Annat kön: 0 

 

 

Övrigt: 

 

  

  

Underskrift: 

Malmö 2021-01-18 

 

__________________ 

Amina Gojak 

Föreningsordförande 




