
Verksamhetsberättelse 

 Mattecentrum Skellefteå, 2022 

 

 

Beskrivning av verksamheten som har bedrivits: 

En ny stuga i Östersund har startats och Luleå har hört av sig och vill vara med 2023. 

Skellefteå: Flytten till Sara Kulturhus har fungerat bra. Bibliotekspersonal är hjälpsamma 

och vi har en fast plats för vårt matrial. Roll-up står på plats och synlig under bibliotekets 

öppettider. Vi har även synts i biblioteket sociala medier. En ny volontär har börjat och totalt 

har vi varit 7 st aktiva. Räknestugan har hållits måndagar mellan 17-19. Tyvärr har det varit 

klent intresse från studenterna. Snittet ligger på runt 1-2 elever per stuga vilket är tråkigt. 

Övik:  

Östersund: Det har gått ganska bra att starta upp. Vi är 4 aktiva volontärer och 1-2 som är 

vilande och med vid enstaka tillfällen. Antalet elever vid räknestugorna har varit som mest 

10-11 stycken vid fem tillfällen och annars cirka 4-5 elever. 

Vi har precis fått klart med att ha en räknestuga på den lokala co-working-hubben, Gomorron 

Östersund. Målet är att behålla nuvarande och alltså utöka med ytterligare en räknestuga 

under vårterminen. 

Känslan är att vi behöver hjälp med att synas lite mera så att vi kan få mer elever till 

räknestugorna och få tag på några fler volontärer. 

Luleå: Det har gått helt okej. Då vi startade mitt i / i slutet av en termin så har vi valt att 

vänta med att gå runt till olika skolor till januari. Det vi däremot har gjort är att vi har varit 

runt och snackat med några klasser på skolan vi är på. Utöver det så har jag skickat ett gäng 

mail till olika skolor och berättat att vi finns och vart vi finns 🙂  

  

Det är 5 stycken volontärer  och intresse verkar finnas för fler 

Övik: Mattecentrum i Örnsköldsvik hade fyra aktiva volontärer under vårterminen 2022. Vi 

hade räknestuga på torsdagar kl 15.30-17.00 och använde två lektionssalar på Höga Kusten 

Teoretiska Gymnasium. Samarbetet med gymnasieskolan har fungerar bra och många av 

deltagarna var elever från just den gymnasieskolan, men det har även kommit deltagare från 

de andra gymnasieskolorna, från Komvux och från kommunens grundskolor. Under våren 

hölls totalt 14 träffar med i snitt 13 deltagare per gång. I februari blev Örnsköldsvik den orten 

i Sverige med flest läxhjälpstimmar med 152 läxhjälpstimmar/räknestuga!  

Terminen avslutades med en middag för volontärerna på Pinchos, vilket var mycket 

uppskattat och trevligt. 
 

 

 



Under höstterminen har vi fortsatt med räknestugan på torsdagarna i samma lokaler. Tiden 

ändrades till kl 16.00-17.00. Vi har varit två volontärer, har totalt haft 12 olika träffar och i 

snitt 15 deltagare per gång. Räknestugan har varit väldigt omtyckt och uppskattad och har 

haft deltagare i spridda åldrar, allt från 11 år till strax över 30 år. 

 

Förtroendevalda: 

Ordförande: Erik Bäckström 

 

Ledamot: Jenny Söderberg 

 

Ledamot: Sara Sjöberg 
 

Medlemsuppgifter: 

 

I föreningen totalt är det 537 medlemmar. Antal bidragsgrundande medlemmar (ålder 6-25 år): 336. 

Sen per stad mellan Skellefteå, Luleå, Östersund och Övik så ser det ut som följande.  

 

Luleå: 87 st 

Skellefteå: 30 st 

Östersund: 27 st 

Örnsköldsvik: 8 st 

 
Ålder på redovisade medlemmar: 

 

6-12 år Kvinna: 04 Man: 02 Annat kön: 0 

13-18 år Kvinna: 83 Man: 53 Annat kön: 0 

19-25 år Kvinna: 103 Man: 91 Annat kön: 0 

Övriga åldrar Kvinna: 104 Man: 97 Annat kön: 0 

Okänd ålder Kvinna: 0 Man: 0 Annat kön: 0 

 

 

 

Övrigt: 

 

  

 

 



Underskrift: 

Ort och datum 

__________________ 

 Namn 

 Föreningsordförande 

  

 

 

 

 


	Ålder på redovisade medlemmar:

