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Verksamhetsberättelse 2021 
Medlemsföreningen Mattecentrum Stockholm  
 
I Medlemsföreningen Mattecentrum Stockholm (kallas ”Föreningen” nedan) ingår även 
Södertälje. Stockholm var uppdelat i fyra områden under 2021: Stockholm City, 
Stockholm Syd, Stockholm Nord och Södertälje med varsin projektledare. Ordinarie 
föreningsstämma hölls den 20 februari 2021 med sammanlagt 12 röstberättigade 
deltagare (20 personer anmälde sig till mötet). På detta möte beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet samt antog den föreslagna ändringen till föreningens stadgar. De nya 
stadgarna bifogas som bilaga 1 (se filen 08_Verksamhetsberättelse Mattecentrum 
Stockholm 2021_Bilaga 1_Mattecentrum Stockholm Stadgar v.2021-03-01). 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tolv protokollförda sammanträden. 
 
Beskrivning av verksamheten som har bedrivits under 2021 
 
Räknestugor 
Under vårterminen 2021 var Föreningens fysiska räknestugor inställda i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer p.g.a den rådande COVID-19 
pandemin. Eleverna hänvisades till Mattecentrums webbforum Pluggakuten.se där de 
kunde få hjälp både skriftligt och via videosamtal. Volontärerna uppmuntrades även till 
att anmäla sig som volontärer på Pluggakuten och att bli digitala volontärer. 
 
Under höstterminen öppnades räknestugorna åter med krav på att samtliga volontärer 
var vaccinerade. Vid höstterminens slut hade Föreningen totalt 22 olika 
räknestugetillfällen öppet varje vecka. Räknestugor som var öppna i Nord var Solna 
bibliotek, Solna gymnasium, Rinkeby Folkets Hus, Vällingby bibliotek, Kista bibliotek och 
Blackeberg bibliotek. I City var Södra Latin, Norra Real, Thorildsplans gymnasium och 
S:t Eriks gymnasium öppna. I Syd var Dieselverkstadens bibliotek, Hökarängen, 
Fryshusets bibliotek, Haninge kulturhus, Kunskapsgymnasiet Globen, Nacka Gymnasium, 
Stockholms Tekniska Institut i Liljeholmen och Tullinge bibliotek öppna. Räknestugorna i 
Södertälje höll stängt under hela året då volontärerna ville avvakta p.g.a. pandemin.  
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Marknadsföring  
• Under 2021 gjordes en extra satsning på medlemsvärvning och marknadsföring 

genom att arvodera en ledamot i styrelsen för att vara ytterst ansvarig för att nå 
ut till elever.  

• Föreningen besökte Stockholm Universitets arbetsmarknadsdag men endast en 
student besökte montern.  

• Ett försök gjordes för att sätta ihop en arbetsgrupp för medlemsvärvning för att 
besöka fysiska och digitala matematiklektioner. Intresset var lågt och pandemin 
gjorde det svårt att besöka skolor fysiskt.  

• Informationsutskick till skolor i Stockholm gjordes med material som skolorna 
själva kunde distribuera.  

• Ett flertal sociala medie-kampanjer genomfördes under året på Instagram och 
Facebook. Kampanjen som marknadsförde räknestugorna fick mest 
uppmärksamhet.  

 
Övrig verksamhet 

• Odella representerade Föreningen på Mattecentrums riksårsmötet som ägde rum 
digitalt den 27 mars 2021. 

• Under 2021 fick både City och Nord nya projektledare. 
• Under augusti höll Föreningen sommarräknestugor under tre dagar. Fem 

volontärer fick träffa och hjälpa 10, 11 och 13 elever under de respektive tre 
dagarna.  

• Styrelsen undersökte under 2021 både elevers och volontärers inställning till 
medlemskrav för att delta i räknestugor. Motivet var att medlemskap redan är ett 
krav på pluggakuten.se. Ordet krav visade sig vara laddat hos framför allt 
volontärer. I stället lades fokus på att få att volontärerna att aktivt uppmana 
eleverna som besökte räknestugorna att bli medlemmar utan att det var ett 
uttalat krav.  

• Värvning av volontärer: Projektledarna i Stockholm höll informationsmöten för 
blivande volontärer en gång i månaden under terminerna. Sammanlagt 26 nya 
volontärer värvades under året. 

• En volontäraktivitet arrangerades i december. Volontärerna och styrelsen bjöds in 
för middag på restaurang Kvarnen och föreläsning på Sensus lokaler.  

• Föreningen fortsätter sitt samarbete med Sensus studieförbund vid 
Medborgarhuset där Föreningen får låna lokaler till bl a styrelsemöten, 
volontäraktiviteter och infomöten för blivande volontärer.  

 
Budget 
Vid årsslutet fanns det 46 736 kr från budgeten 2021 kvar att disponera. Dessa pengar 
kunde flyttas över till budgeten för 2022.  
 
Föreningen har förvaltat 0 kr. 
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Förtroendevalda 
Ordförande: Odella Schattin, (februari-april), Boel Berg Wincent tillförordnad ordförande 
(maj->) 
Ledamot: Boel Berg Wincent 
Ledamot: Odella Schattin 
Ledamot: Love Eklund 
Ledamot: Marie Salamon 
Ledamot: Eliott Hansson t.o.m 8 december 2021 
Ledamot: Eric Bojs 
Ledamot: Sofia Edman t.o.m 5 januari 2022 
Valberedning: Carl Jensen 
Internrevisor: Björn Enflo 
 
Medlemsstatistik 
Medlemsuppgifter: 
 
Antal bidragsgrundande medlemmar (ålder 6-25 år): 3108 
Antal medlemmar totalt: 4447 varav 
Ålder på redovisade medlemmar: 
6-12 år   Kvinna: 48 st     Man: 39 st     Annat kön: 0 st 
13-18 år   Kvinna: 1144 st   Man: 572 st   Annat kön: 0 st 
19-25 år   Kvinna: 807 st   Man: 498 st   Annat kön: 0 st 
Övriga åldrar  Kvinna: 732 st   Man: 607 st   Annat kön: 0 st 
Okänd ålder  Kvinna: 0 st     Man: 0 st     Annat kön: 0 st 
 
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, 2022-02-07 
 
 
___________________________________ __________________________ 
Boel Berg Wincent, tillförordnad ordförande         Eric Bojs, ledamot 
 
 
___________________________________ __________________________ 
Love Eklund, ledamot                                      Marie Salamon, ledamot 
 
 
___________________________________ 
Odella Schattin, ledamot 
 
 


