
 

 

 
 
 

Verksamhetsberättelse 
Mattecentrum Väst, 2021 

 
Beskrivning av verksamheten som har bedrivits: 

 
Föreningen har under hösten arrangerat öppna räknestugor dit medlemmar har 
kommit för att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna har arrangerats 153 
gånger under skolterminerna, med totalt 1480 besökare. Lokaler har lånats av skolor 
och bibliotek. 
 
Under våren har räknestugor varit pausade på grund av pandemin, har läxhjälp 
istället erbjudits digitalt. Detta över microsoft teams och pluggakuten. Våra 
erfarenheter från detta har varit goda, och läxhjälp digitalt har fortsatt under hösten. 
Volontärer från hela Västsverige har varit engagerade i detta.  
 
Vi har också ökat vår närvaro på sociala medier, där vi nu postar om verksamheten.  

 
Föreningen har förvaltat 0 kr. 

 
Beskrivning av verksamheten som har bedrivits, Göteborg: 

 
Föreningen har under året arrangerat öppna räknestugor dit medlemmar har kommit 
för att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna arrangeras nu 9 gånger per 
vecka, från att arrangeras 4 gånger per vecka i början av HT. Lokaler har lånats av 
gymnasium: Hvitfeldska, Hulebäck och Angeredsgymnasiet, och bibliotek: 
Kortedala, Lundby, Stadsbiblioteket. Totalt 93 RS med 851 besök, varav 100% under 
HT. 

 
Beskrivning av verksamheten som har bedrivits, Kungälv: 

 
Föreningen har under året arrangerat öppna räknestugor dit medlemmar har kommit 
för att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna har arrangerats 3 gånger per 
vecka under skolterminerna. Lokaler har lånats av stadsbiblioteket, 
Munkegärdeskolan och Thorildskolan. Totalt 28 RS med 263 besök, varav 100% 
under HT. 

 
I Kungälv har under större delen av året, inkl. sommaren, bedrivits ”Lokal Digital RS”. 
Kommunikationen har skett via Microsoft Teams. Vi har totalt arbetat 190 mantimmar med 
detta (uppdelat på tre volontärer), med elever från högstadiet, gymnasiet och Komvux. 25 
elever har fått hjälp i större eller mindre omfattning. Vi har uppfattat detta koncept som 
mycket produktivt. Det har också uppmärksammats i lokalpressen. 

 
Beskrivning av verksamheten som har bedrivits, Borås: 

 
Föreningen har under året arrangerat öppna räknestugor dit medlemmar har kommit 
för att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna har arrangerats 2 gånger per 
vecka under skolterminerna. Lokaler har lånats av Vuxenskolan och Sven 
Eriksonsgymnasiet . Totalt 25 RS med 334 besök under HT. 



 

 

 
  



 

 

Beskrivning av verksamheten som har bedrivits, Halmstad: 
 
 

Föreningen har under året arrangerat öppna räknestugor dit medlemmar har kommit 
för att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna har arrangerats 1 gång per 
vecka under skolterminerna. Lokaler har lånats av Sannarpsgymnasiet. Totalt 7 RS 
med 32 besök, varav 100% under HT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förtroendevalda: 
Ordförande: Viktor Frimodig  

Ledamot: Ivan Dalin 

Ledamot: Fatime Gulturk 

Ledamot: Tayyebe Hoseini 

Ledamot: Pontus Karlsson 

Ledamot: Vanessa Lemos 

Ledamot: Erik von Zweigbergk 

Valberedning: Calle Lindqvist 

Internrevisor: Oscar Johander 

 
  



 

 

Medlemsuppgifter: 
 

Antal bidragsgrundande medlemmar (ålder 6-25 år): 1697 

Antal medlemmar totalt: 2425 

 
Ålder på redovisade medlemmar: 

 
6-12 år Kvinna: 14 Man: 24 Annat kön: 0 

13-18 år Kvinna: 633 Man: 325 Annat kön: 0 

19-25 år Kvinna: 400 Man: 301 Annat kön: 0 
 
 
 

Övriga åldrar Kvinna: 394 Man: 334 Annat kön: 0 

Okänd ålder Kvinna: 0 
 
 
Övrigt: 

Man: 0 Annat kön: 0 

 
  

 

 
 
 
 

Underskrift: 

Ort och datum 
 
 
 

Viktor Frimodig 
Föreningsordförande 


