
 
 
 
 
 
Verksamhetsplan Mattecentrum Lund-Hbg 2022 
 
Lund och Helsingborg beskriver sina planer separat. Verksamhetsplanens genomförande är 
helt beroende av pandemins utveckling och konsekvenser. 
 
Lund 
Under 2022 kommer Mattecentrum Lunds styrelse och projektledaren fortsätta driva de 3 
existerande räknestugorna under våren: 1 på Spyken, en på Katedralskolan resp. Polhem. Till 
hösten siktar vi på att öppna den 4:e räknestugan antingen på Polhem igen eller annat 
gymnasium. Vidare fortsätta driva LiveHjälp en gång i veckan. 
 
Målet för räknestugorna är att hålla en jämn bemanning med volontärer och med hjälp av 
marknadsföring försöka att öka antalet elever och räknestugetimmar.  
 
En viktig del av marknadsföringen är att göra Mattecentrums verksamhet känd bland elever, 
föräldrar och skolpersonal i Lund och dess omnejd – att arbeta in varumärket. Erfarenheten 
hittills visar att mattelärarna är en viktig grupp att ha god kontakt med. De kan aktivt pusha 
eleverna att gå. En viktig aktivitet är om möjligt att besöka ämneskonferenser för 
mattelärare – eventuellt under hösten. 
Andra aktiviteter är årliga gymnasiemässan och tillhörande öppna hus – kanske möjligt i 
höst. 
 
Viktigt för föreningen är att värva medlemmar. Målet är att öka antalet medlemmar jämfört 
med 2021: 568 -> 2022: 600. Medlemsvärvningen förväntas begränsas av pandemin.  För att 
detta skall kunna förverkligas behöver alla volontärer engageras. 
 
Mattecentrum i Lund anordnar ett större konvent varje år i maj. På hösten 2021 hade vi ett 
mattekonvent i samarbete med Spyken. Vi avser att fortsätta det under 2022. 
 
Utöver verksamheten i räknestugorna är målet att genomföra en volontäraktivitet per 
termin. Under vt- 2021 fick de ställas in. Förhoppningen är att det är möjligt att genomföra 
dem under 2022. 
 
Lund stödjer ekonomiskt Helsingborg att bygga upp sin verksamhet under 2022. 
 
Helsingborg 
 
Under 2021 så kommer Mattecentrum Helsingborg att fortsätta att driva 
sin räknestuga I helsingborg men på en ny plats, Stadsbiblioteket. Vi hoppas på att kunna 



öppna räknestugan under våren och att utöka verksamheten under hösten till två räknestugor i 
veckan.  
  
För att kunna öka antalet tillfällen i veckan, så kommer vi också att göra en stor satsning på 
nyrekryteringar till lokalavdelningen. Från både omkringliggande företag, men också från Lunds 
Universitet - Campus Helsingborg. Detta gör vi för att kunna öppna fler räknestugor fler dagar 
i veckan, men också för att kunna minska trycket på de volontärer som vi har.   
  
Vi kommer också att storsatsa på att kunna dubbla vårt medlemsantal från 402 till 804. Genom att 
försöka nå ut med olika kampanjer och en aktiv marknadsföring när vi kommer att kunna börja 
med räknestugor igen. Men också om det är möjligt att vara med på Helsingborgs gymnasiemässa 
om eller hur en sådan kommer att kunna hållas.  
  
Mattecentrum Helsingborg kommer också att verka för att kunna få ha sitt egna första konvent till 
hösten.  
  
Mattecentrum Helsingborg kommer också att arbeta för att kunna hålla i två volontäraktiviteter, en 
på våren och en på hösten, både för gamla medlemmar men också för förhoppningsvis många nya.  
 
Vi kommer också verka för att kunna start upp en ny styrelse i Helsingborg, som kommer att 
kunna fortgå och etablera sig själv under de kommande åren. 
 
Vi får också bidrag från Mattecentrum Lund som vi tillhör. Detta får vi för att kunna bygga 
upp vår verksamhet. 
 


