
Verksamhetsberättelse 

 Mattecentrum Lund-Helsingborg, 2021 

 
 
Beskrivning av verksamheten som har bedrivits:  

 Mattecentrum Lund 

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 3 platser. Spyken, Katedralskolan, 
Polhemsskolan. 

Coronapandemin medförde att gymnasierna stängde i december 2020 och övergick till 
distansundervisning, och därmed stängde vi också de fysiska räknestugorna under 
vårterminen 2021. Vi erbjöd digitala räknestugor 2 ggr i veckan. 

Under höstterminen 2021 var de fysiska räknestugorna (3st) öppna. Parallellt har vi 
erbjudit en digital räknestuga hela höstterminen på måndagar. 

 
Volontärsaktiviteter ställdes in på vårterminen. På höstterminen hölls en aktivitet. 

Vårens mattekonvent ställdes in pga pandemin. Höstens mattekonvent hölls som 
tidigare ihop med Spyken. 250 anmälda och ca 170 deltagare. 

 
Föreningen har förvaltat 0 kr. 
 
Förtroendevalda: 

Ordförande: David Rapp 
 
Ledamot: Sven Persson 
 
Ledamot: Oscar Nilsson 
 
Valberedning: Styrelsen 
 
Internrevisor: Dennis Nilsson 
 
 
Medlemsuppgifter: 
 
Antal bidragsgrundande medlemmar (ålder 6-25 år): 782 
 
Antal medlemmar totalt: 1047 



 
Totalt medlemmar via Pluggakuten (inklusive LiveHjälp): 603 (ingår i totalen) 

 
Antal timmar Digital Räknestuga/LiveHjälp: 

Vt-21: Digitalräknestuga : 36 tillfällen, 288 elever, 576 läxhjälpstimmar 

Ht-21: Livehjälp: 19 tillfällen, 143 elever, 286 läxhjälpstimmar.  

 

Totalt: 862 timmar 

               

Antal räknestugetimmar: 

Ht-21: 1115 (ht-2020: 1021) 

Konventtimmar: 

Vt-21: 0 

Ht-21: 5 tim, 170 elever, 6 volontärer.= 850 timmar 
 
Mattecentrum Helsingborg 

Mattecentrum Helsingborg har under året haft öppna räknestugor dit allmänheten har 
kunnat komma för att läsa läxor eller förkovra sig mer i matematik. Vi har haft 
räknestugorna en gång i veckan i ett klassrum på den kommunala skolan Tycho 
Braheskolan (TB, Tych). 

Dessa räknestugor har varit lite begränsade i sina öppningstider då skolan har under 
vissa perioder varit stängd för allmänheten då den allmänna smittan av Covid-19 har 
varit hög. Därför har vi bara kunnat vara öppna under vissa perioder under 
vårterminen 2021 och höstterminen 2021. 

Samma har gäller vår nya samarbetspartner på stadsbiblioteket. 

Inga volontärsaktiviteter eller konvent har hållits under året. Detta på grund ut av 
Covid-19 pandemin. 

Antal räknestugetimmar: 

Vt-21: 86 tim 

Ht-21: 40 tim 

 



Föreningen har förvaltat 0 kr. 

 

Övrigt: 

 

  

  

Underskrift: 

Lund och 2022-0 

 
__________________ 
 David Rapp 
 Föreningsordförande i Lund 

  
 
 

 


