
 
  
Mattecentrums årsmöte 2021 
Org. Nr 802443-7744 
Sibyllegatan 46 
114 43 Stockholm 
 
 
Dagordning 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
 
Mattecentrums styrelseordförande Christel Tholse Willers förklarar mötet öppnat klockan 13.00 den 

27 mars 2021. 

 
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Kallelsen gick ut 6 veckor innan årsmötets start den 8 februari 2021. 
 

Årsmötet beslutade att mötet var i behörig ordning kallat 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Mattecentrums styrelseordförande Christel Tholse Willers redogjorde för den föreslagna 
dagordningen.  
 

Årsmötet beslutade att anta den föreslagna dagordningen enligt utskickat förslag.  

 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
Mattecentrums styrelseordförande Christel Tholse Willer föreslår att välja Johan Groth till 
årsmötesordförande och Ellen Eriksson till årsmötessekreterare. 
 

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget och välja Johan Groth till årsmötesordförande 

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget och välja Ellen Eriksson till årsmötessekreterare 

 
§ 4.5 Mötesordning 
 
Årsmötesordförande Johan Groth presenterar sig och går igenom arbetsordningen för årsmötet. 
 

Årsmötet beslutade att den föreslagna mötesordningen fastställs. 

 
§ 4.6 Fastställande av röstlängd 
 
Följande personer är närvarande och anmälda som ombud med rösträtt: 
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1. Gävle Hisham Safieh 
2. Linköping Filip Berglund 
3. Lund David Rapp 
4. Göteborg Viktor Frimodig 
5. Luleå Johan Reimhagen 
6. Boden Abdul S Ibraheem 
7. Stockholm Odella Schattin 
8. Uppsala Pernilla Löfgren 
9. Malmö Hans Lundbäck 
10. Jönköping Hampus Korpinen 
11. Västerås Alborz Azadrad 
12. Norrköping Ingemar Sjöström 

 
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 12 ombud. 

 
§ 5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Justerare läser igenom och godkänner protokollet tillsammans med mötesordförande och 

mötessekreteraren. Vid behov hjälper de även mötesordförande att räkna röster. Förslag till 

justerare tillika rösträknare är Boel Wincent och Eric Bojs. 

 

Årsmötet beslutade att välja Boel Wincent och Eric Bojs till justerare tillika rösträknare.  

 

§6 Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 

Mattecentrums generalsekreterare Karolina Lisslö Gylfe redogjorde för verksamhetsberättelsen och 

den ekonomiska redogörelsen.  

 

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna 

Årsmötet beslutade att den ekonomiska redogörelsen läggs till handlingarna 

 

Medskick och kommentar från årsmötet 

Att verksamhetsberättelsen innehåller ett skrivfel om att Mattecentrum Stockholm har 40 digitala 

volontärer. Kansliet får i uppdrag att justera till korrekt antal.  

 

§7 Presentation av revisionsberättelse 

Revisorn finns inte på plats och därför redogör Mattecentrums generalsekreterare Karolina Lisslö 

Gylfe för revisionsberättelsen. 

Årsmötet beslutade att revisionsberättelsen läggs till handlingarna 
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§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen av Mattecentrum 

 

Årsmötet beslutade att bifalla revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och 

generalsekreterare.  

 

§9 Behandling av propositioner och motioner 

§9.1 Styrelseledamot Lovisa Bergström gav återkoppling avseende punkt 14.2 i protokollet från 
föreningsstämman 2019.  
 

§9.2 Proposition A 
 
Styrelseledamot Lovisa Bergström redogör för föreslagna proposition A. Propositionen föreslår att 
uppdatera syftebeskrivning i Mattecentrums stadga (§ 1 Mom 1): 
 

”Mattecentrum ska vara en inkluderande, flerspråkig, global, ideell förening som erbjuder 

lättillgängligt, kostnadsfritt STEM-stöd för alla elever. Mattecentrum inspirerar till 

kunskapsinhämtning på ett lustfyllt sätt och synliggör matematikens möjligheter i samhället med 

fokus på det globala målet 4, God Utbildning (mål 4), Ekonomisk Tillväxt (mål 8) och Minskad 

Ojämlikhet (mål 10) i FN:s Agenda 2030 ”. 

 

Styrelsen drar tillbaka sitt ursprungliga förslag enligt proposition A. Det nya förslaget lyder enligt 

förslag 2. 

 
Förslag 2: att uppdatera syftesbeskrivningen i Mattecentrums stadgar (§1 Mom 1):  
”Mattecentrum ska vara en inkluderande, flerspråkig, global, ideell förening som erbjuder 

lättillgängligt, kostnadsfritt STEM-stöd för alla elever. Mattecentrum inspirerar till 

kunskapsinhämtning på ett lustfyllt sätt och synliggör matematikens möjligheter i samhället med 

fokus på de globala målen i FN:s Agenda 2030.” 

 

Tilläggsyrkande, förslag 3: att uppdatera syftesbeskrivningen i Mattecentrums stadgar (§1 Mom 1): 
”Mattecentrum ska vara en inkluderande, flerspråkig, ideell förening som erbjuder lättillgängligt, 

kostnadsfritt STEM-stöd för alla elever. Mattecentrum inspirerar till kunskapsinhämtning på ett 

lustfyllt sätt och synliggör matematikens möjligheter i samhället med fokus på de globala målen i 

FN:s Agenda 2030.”  

 

Tilläggsyrkande 4: Att styrelsen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av hur den nya 

syftesbeskrivning med ordet global påverkar intäkter och verksamheten. 

 

Förslag 2 ställdes mot förslag 3 i sluten omröstning.   

Årsmötet beslutade att med två tredjedelars majoritet bifalla förslag 2. 

Årsmötet beslutade att med enkel majoritet bifalla förslag 4.  
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Kommentarer och medskick från årsmötet  

• Att styrelsen ska paketera den analys som är gjord om syftesbeskrivningen och informera 

verksamheten. 

• Att styrelsen ska skriva ut förkortningen STEM i proposition som årsmötet ansåg vara en 

redaktionell sak som kan efterskrivas. 

• Att styrelsen ska hålla sig till samma tempusskrivning i propositionen.   

 

§9.3 Proposition B  
Styrelseledamot Lovisa Bergström redogör för föreslagna proposition B. Proposition föreslår att 

uppdatera föreningens värdeord.  

 

Årsmötet beslutade att bifalla proposition B.  

 

§9.4 Proposition C 
Styrelseledamot Lovisa Bergström redogör för föreslagna proposition C. Propositionen föreslår att 

undersöka sammanslagning med Kodcentrum. 

 

Årsmötet beslutade att bifalla proposition C. 

 

§9.1 Motion 1 

Motionen föreslår att kunna erbjuda elever annat än frukt under räknestugor. 

 

Styrelsens svar: Varje medlemsförening har en egen budget och får fritt bestämma över sina inköp i 

och med medlemsservicemodellen. 

- Styrelsen föreslår att avslå motionen. 

- Styrelsen anser att motionen är besvarad. 

 

Motionären ansåg motionen besvarad och valde att dra tillbaka motionen.  

 

§9.2 Motion 2 

Motionen föreslår att ha möjlighet att få organisationsnummer i de lokala föreningarna.  

Styrelsen föreslår att: Rikskansliet får i uppdrag att till nästa årsmöte utreda möjligheterna för att ta 

fram ett underlag till att ge de lokala föreningarna egna organisationsnummer. 

 

- Styrelsen anser att motionen är besvarad. 

 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsen yrkande gällande motion 2. 
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Medskick och kommentar från årsmötet: 

• Önskemål om att underlag tas fram tidigare än till nästa årsmöte 2022. Om underlag tas fram 

innan och behöriga har informerats så behöver årsmötet inte ta upp detta igen 2022. 

 
§10 Fastställande av medlemsavgift 
 

Medlemsavgiften till riksföreningen föreslås vara noll (0) kronor. 

 

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till noll (0) kronor.  

 

§11 Beslut om arvode för Mattecentrums styrelse 

Årsmötet har möjlighet att fatta beslut om arvode till ledamöterna i föreningens styrelse. Tidigare år 

har ett mötesarvode utbetalas om tvåhundra (200) kronor per styrelsemöte och ledamot. Styrelsen 

önskar dra tillbaka förslaget och yrkar på ett arvode om noll (0) kronor. 

 

Årsmötet valde att bifalla styrelsen förslag om noll (0) kronor per person och möte.   

 

Medskick och kommentar från årsmötet 

• Kansliet ska ändra uppgifterna på hemsidan om noll (0) kronor per person och möte.   

 
§12 Val av ordförande 

Valberedning Adam Rindeskär redogör för valberedningens förslag för ordförande posten i 

Mattecentrum. Valberedningen föreslår Karolina Lisslö Gylfe till ordförande med en mandatperiod på 

två (2) år.  

 

Karolina Lisslö Gylfe redogör för varför hon vill kandidera som ordförande i Mattecentrum.  

 

Personval sker enligt stadga i sluten omröstning.  Årsmötet valde att bifalla valberedningens förslag.  

 

Medskick och kommentar från årsmötet 

• Karolina Lisslö Gylfe blir tillfällig ordförande tills rekrytering av ny generalsekreterare är klar.  
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§13 Val av ledamöter 

På årsmötet 2020 valdes Markus Näslund och Sofia Kax till ledamot med mandatperiod på två (2) år, 

det vill säga fram till årsmötet 2022.  

 

Valberedning Adam Rindeskär redogör för valberedningens förslag för kandidater för styrelsen. Enligt 

stadgarna ska styrelsen bestå av minst sex (6) ledamöter. Valberedning har i sitt förslag lyft fram sex 

kandidater. Föreslagen står inte emot varandra.  

- Valberedningen föreslår Elcim Yilmaz till ledamot med en mandatperiod på två (2) år.  

- Valberedningen föreslår Erik Valtonen till ledamot med en mandatperiod på ett (1) år.  

- Valberedningen föreslår Lovisa Bergström till ledamot med en mandatperiod på ett (1) år.  

- Valberedningen föreslår Leo Wallin till ledamot med en mandatperiod på två (2) år.  

- Valberedningen föreslår Christel Tholse Willers till ledamot med en mandatperiod på ett (1) 

år.  

- Valberedningen föreslår Björn Westerholm till ledamot med en mandatperiod på två (2) år.  

 

Varje kandidat ger en kort presentation av sig. Personval sker enligt stadga i sluten omröstning.  

Årsmötet valde att bifalla valberedningens förslag.  

 

§14 Val av revisor 

Valberedningen föreslår att välja Prosper revision AB, just nu företrädd av Carola Nilsson, till revisor 

för Mattecentrum under perioden på ett (1) år.  

 

Årsmötet valde att välja Prosper Revision AB just nu företrädd av Carola Nilsson till revisor för 

Mattecentrum under perioden på ett (1) år.   

 

§15 Val av valberedning 

Föreningen väljer årligen en valberedning med en mandatperiod om ett (1) år. 

- Styrelsen föreslår att Anne Wolf väljs till valberedare med en mandatperiod på ett (1) år 

- Styrelsen föreslår att Adam Rindeskär väljs till valberedare med en mandatperiod på ett (1) år 

 

Adam Rindeskär ger en kort presentation av sig.  Personval sker enligt stadga i sluten omröstning.  

 

Årsmötet valde att bifalla valberedningens förslag och därmed välja Anne Wolf och Adam Rindeskär 

till valberedning för Mattecentrum på ett (1) år.   
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§16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts. 

 

§17 Årsmötets avslutande 

Mötesordförande Johan Groth förklarade mötet avslutat klockan 15. 37 den 27 mars 2021.  

 

Christel Tholse Willers tackar Johan Groth som med varm hand och tydlig sådan tagit oss igenom 

Mattecentrums andra digitala årsmöte. Christel tackar även alla som inte är med i rummet som 

engagerar sig i Mattecentrum. Tack till våra två avgående styrelseledamöter som vi önskar sätta 

särskilt ljus på.   

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………………….. 
Mötesordförande   Mötessekreterare  
Johan Groth    Ellen Eriksson 
 
 
……………………………………………………..  …………………………………………………….. 
Justerare    Justerare  
Boel Wincent    Eric Bojs  
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