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Verksamhetsberättelse 2020 

Medlemsföreningen Mattecentrum Stockholm  
 

I Medlemsföreningen Mattecentrum Stockholm (kallas ”Föreningen” nedan) ingår även 

Södertälje. Stockholm var uppdelat i fyra områden under 2020: Stockholm City, Stockholm 

Syd, Stockholm Nord och Stockholm Nordväst med varsin projektledare. Även Södertälje har 

en projektledare. Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 februari-29 februari 2020 med 

sammanlagt 16 röstande deltagare (23 anmälda). På detta möte beviljades styrelsen 

ansvarsfrihet samt antogs den föreslagna ändringen till föreningens stadgar. De nya 

stadgarna bifogas som bilaga 1 (se f ilen 08_Verksamhetsberättelse Mattecentrum 

Stockholm 2020_Bilaga 1_Mattecentrum Stockholm Stadgar v.2020-03-01). 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tretton protokollförda sammanträden varav 

nio hölls digitalt. 

 

Beskrivning av verksamheten som har bedrivits under 2020 

 

Räknestugor 

I början av året arrangerade Föreningen öppna räknestugor dit studerande kom för att 

plugga och diskutera matematik. Dessa räknestugor bemannades av cirka 132 

regelbundna volontärer och cirka 84 reserver.  

 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer p.g.a den rådande 

COVID-19 pandemin beslutade styrelsen att ställa in alla vårterminens fysiska 

räknestugor fr.o.m den 12 mars 2020. Eleverna hänvisades till Mattecentrums 

webbforum Pluggakuten.se där de kunde få hjälp. Även volontärerna uppmuntrades till 

att anmäla sig som volontärer på Pluggakuten. 

 

Hösten 2020, öppnades sex räknestugor, samtliga i Stockholm. Dessa kördes i enlighet 

med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Efter att Folkhälsomyndigheten 

införde strängare restriktioner beslutade styrelsen att stänga dessa räknestugor resten 

av terminen. Eleverna hänvisades till Pluggakuten igen där man kunde få hjälp via 

videosamtal i de digitala räknestugorna.  

 

Digitala räknestugor 

Den 18 juni 2020 lanserade kansliet läxhjälp via videosamtal på Pluggakuten. 

Föreningens volontärer bjöds in till ett f lertal utbildningstillfällen som anordnades av 

kansliet. En del volontärer blev digitala volontärer och hjälper elever via videosamtal. 

Utbildningen spelades in och är tillgänglig för framtida volontärer. 
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Marknadsföring  

• Information om Mattecentrum mejlades till chefredaktören på Stockholm Direkt 

som har kontakt med alla gratistidningar. Syftet var att få en artikel i någon eller 

några av de lokala tidningarna i Stockholm. 

• Information om Pluggakuten mejlades till alla gymnasieskolor i Sverige. 

• Föreningen f ick disponera 20.000 kr som beviljades av Stiftelsen Sigurd & Elsa 

Goljes Minne. Dessa pengar användes till att ta fram en kort videoreklam om de 

nya digitala räknestugorna. Videon mejlades till alla mattelärare i Sverige med 

uppmaning till att visa upp den på sina lektioner samt lägga upp den på skolans 

intranät. Den har även mejlats till Stockholms volontärer samt Mattecentrums 

andra lokala föreningar. 

• En journalist från UR-radio var med på en räknestuga på Norra Real och gjorde en 

podcast om gratis läxhjälp.  

 

Övrig verksamhet 

• Odella Schattin representerade Föreningen på Mattecentrums riksårsmötet som 

ägde rum digitalt den 28 mars 2020. 

• Styrelseledamöter deltog i en styrelseutbildning som ägde rum digitalt torsdagen 

den 5 och onsdag den 11 november 2020. 

• Kansliet letade volontärer som ville hjälpa till med att uppdatera matteboken som 

inte har uppdaterats på 10 år. Styrelsen bad projektledarna att vidarebefordra 

intresseanmälan till volontärerna. 

• Elev- och medlemsvärvning på skolor: På grund av pandemin var det inte möjligt 

att värva elever och medlemmar på skolor i år. Detta speglas i de lägre 

medlemssiffror för 2020. Styrelsen överväger att införa medlemskrav för att 

kunna delta i räknestugorna och tänker testa detta på några räknestugor under 

2021. Detta är redan ett krav på Pluggakuten.  

• Värvning av volontärer: Projektledarna i Stockholm höll informationsmöten för 

blivande volontärer en gång i månaden under terminerna. Dessa hölls digitalt via 

Microsoft Teams sedan april 2020.  

• Inga volontäraktiviteter arrangerades under 2020. De volontärer som var aktiva 

under året f ick ett presentkort på 200 kr i julklapp istället. Detta f inansierades av 

kansliet. 

 

Budget 

Vid årsslutet fanns det drygt 37.000 kr från budgeten 2020 kvar att disponera. Dessa 

pengar skulle tvingas lämnas tillbaka till MUCF om de inte spenderades. Styrelsen 

beslutade att använda pengarna dels till att köpa in prof ilprodukter (såsom t-shirts, 

knappar, etc.) och dels till att arvodera en person med ansvar för medlemsvärvning och 

marknadsföring (med betoning på medlemsvärvning) för 2021. 

 

Nytt för 2021 är en justerad modell för projektledararvodet som speglar både antalet 

räknestugor som projektledaren ansvarar för och antalet ställen på vilka dessa 

räknestugor hölls. Vidare har ansvaret för räknestugorna i området Nordväst f lyttats till 

projektledaren för Nord vilket innebär en minskning i kostnaden för föreningen.  

 

Föreningen har förvaltat 0 kr. 
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Förtroendevalda 
Ordförande: Lille-Vie Eklind (februari-augusti), Odella Schattin, tillförordnad ordförande 

(september->) 

Ledamot: Boel Berg Wincent 

Ledamot: Odella Schattin 

Ledamot: Love Eklund 

Ledamot: Marie Salamon 

Ledamot: Dimitri Emanuelsson Manolopoulos 

Ledamot: Eric Bojs 

Adjungerad ledamot: Sofia Edman f.o.m 20 oktober 2020 

Valberedning: Carl Jensen 

Internrevisor: Björn Enflo 

 

Medlemsstatistik 
Antal bidragsgrundande medlemmar  

(ålder 6-25 år):  3105 

Antal medlemmar totalt:   4261 

 

Könsfördelning på redovisade medlemmar:      

  6-25 år   

   Kvinna:   1793 

   Man:    1244 

   Annat kön:      68 

  Övriga åldrar    

   Kvinna:     621 

   Man:      492 

   Annat kön:       43 

   

Övrigt 
 

x 
 

Ja, lokalföreningen vill vara bidragsgrundande för Mattecentrum 

 
 

Ja, lokalföreningen får LOK-stöd från Riksidrottsförbundet (RF) 

 
 

Namnge övriga organisationer som lokalföreningen tillhör: …………………………… 

 

 

Underskrift 
 
Stockholm, 2021-01-19 

 

 

___________________________________ __________________________ 

Odella Schattin, tillförordnad ordförande              Boel Berg Wincent, ledamot 

 

 

___________________________________ __________________________ 

Love Eklund, ledamot                                      Marie Salamon, ledamot 

 

 

___________________________________ __________________________ 

Dimitri Emanuelsson Manolopoulos, ledamot Eric Bojs, ledamot 

 

 


