
Verksamhetsberättelse 
Mattecentrum Karlstad, verksamhetsåret 2022 

Beskrivning av verksamheten som har bedrivits

Under året har föreningen arrangerat öppna räknestugor dit elever har kommit för att få hjälp 
med att plugga och diskutera matematik. Räknestugorna har arrangerats en gång per vecka under 
vår- och hösttermin från den 7 mars. Innan dess höll vi stängt p.g.a. risken för covid-smitta.

Förutom räknestugor anordnade föreningen ett konvent den 12 maj inför de nationella proven. Då
erbjöds hjälp av sex volontärer under längre tid än en vanlig räknestuga, dessutom smörgåsar, 
frukt mm.

Lokaler har lånats av Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Styrelsemöten med volontärer adjungerade hölls i samband med årsmötet den 26 
januari och vid ytterligare fyra tillfällen under året. Kommunikationen mellan 
styrelseledamöter, volontärer och projektledare har, förutom i samband med 
räknestugorna, i stor utsträckning skett via föreningens Messengergrupp. 

Där har meddelanden utväxlats om bl.a. sådant som kommunicerats med Mattecentrum
centralt, volontärsituationen, våra diskussioner kring covidsituationen, förberedelser av 
konventet och årsmötet liksom frågor om det löpande arbetet i räknestugorna. 
Mejlväxling har också förekommit för koordinatorn angående lokala frågor till 
Mattecentrum i Karlstad.

Två av våra volontärer flyttade från Karlstad inför hösten. Tre nya har rekryterats, Thomas 
Martinsson, Peter Mogensen och Kim Olsson.

Stora ansträngningar har gjorts för att öka elevtillströmningen. Vi har bl.a. under hösten 
deltagit i ämneskonferens med lärarna på Sundsta-Älvkullegymnasiet, besökt sex klasser på 
skolan och informerat, fått tillgång till information på skolans informationskanaler, haft 
personlig kontakt med några andra gymnasieskolor och med hjälp av Mattecentrum nått alla
högstadieskolor i Karlstad med informationsbrev från oss. Elevtillströmning har ändå varit 
relativt låg.

Konventet var mycket lyckat med 36 elever. Även räknestugorna före och efter konventet 
var välbesökta.

Förtroendevalda: 

Ordförande: Stefan Löfwall

Ledamot: Christian Andersson 

Ledamot: Berth Arnefur

Valberedning: Linn Wignell

Internrevisor: Per Strömgren



Medlemsuppgifter 

Totalt: 292 medlemmar. Bidragsgrundande (6-25 år): 177 medlemmar.

Ålder på redovisade medlemmar

6-12 år: Flickor: 1, Pojkar: 01

13-18 år: Flickor: 45, Pojkar: 32

19-25 år: Kvinnor: 58, Män: 40

Övriga åldrar: Kvinnor: 57, Män: 58


