
 

 

 

 

 

  Mattecentrums årsmöte 2023 

Org. Nr 802443-7744 

c/o The Park 

Magnus Ladulåsgatan  1 

118 65 Stockholm 
 

Protokoll årsmöte 

 
§ 1 Årsmötets öppnande 

 

Mattecentrums styrelseordförande Karolina Lisslö Gylfe förklarar mötet öppnat klockan 

13.00 den 18 mars 2023. Årsmötet hålls digitalt via Zoom. 

 

 

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 

 

Kallelsen gick ut 6 veckor innan årsmötets start den 1 februari 2023. 

 

Årsmötet beslutade att mötet var i behörig ordning kallat. 

 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

 

Följande personer är närvarande och anmälda som ombud med rösträtt: 

 
1. Gävle/Falun – Hisham Safieh 

2. Linköping – Ingemar Ingemarsson 

3. Lund/Helsingborg – David Rapp 

4. Väst – Ivan Dalin 

5. Stockholm – Love Eklund 

6. Malmö – Amina Gojak 

7. Norrköping – Ingemar Sjöström 

8. Växjö – Göran Bäcklund 

9. Ludvika – Ola Prenner 

 
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 9 ombud. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

 

Johan Groth redogjorde för den föreslagna dagordningen. 

 

Årsmötet beslutade att anta den föreslagna dagordningen enligt utskickat förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 

Mattecentrums styrelseordförande Karolina Lisslö Gylfe föreslog att välja Johan Groth till 

årsmötesordförande och Anna Haraldsson till årsmötessekreterare. 

 

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget och välja Johan Groth till årsmötesordförande.  

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget och välja Anna Haraldsson till 

årsmötessekreterare. 

 

 

§ 6 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

 

Justerare läser igenom och godkänner protokollet tillsammans med mötesordförande och 

mötessekreteraren. Vid behov hjälper de även mötesordförande att räkna röster. Förslag 

till justerare tillika rösträknare: Anna Ogenstad och Boel Berg Wincent. 

 

Årsmötet beslutade att välja Anna Ogenstad och Boel Berg Wincent till justerare tillika 

rösträknare. 

 

 

§7 Presentation av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. 

 

Mattecentrums ordförande Karolina Lisslö Gylfe och generalsekreterare Ellen Eriksson 

redogjorde för en summering av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 

redogörelsen. 

 

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.  

Årsmötet beslutade att den ekonomiska redogörelsen läggs till 

handlingarna. 

 

 

§8 Presentation av revisionsberättelse 

 

Revisorn fanns inte på plats och därför redogjorde mötesordförande Johan Groth för 

revisionsberättelsen och revisorns uttalande. 

 

Årsmötet beslutade att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen av Mattecentrum 

 

Årsmötet beslutade att bifalla revisorns förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

ledamöter och generalsekreterare. 



 

 

 

 

 

 

 

§10 Behandling av propositioner och motioner 

 

§10.1 Motion 1 

 

Öka donationer/Frivilligt betalande medlemmar vid medlemmar över 25 år. 

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen.  

 

Styrelsens svar:  

Sammanfattningsvis kommer Mattecentrum alltså sannolikt att arbeta vidare med 

denna viktiga fråga men vill ge kansliet bra förutsättningar att själva fatta beslut om 

vilka investeringar som leder till bäst effekt.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

 
§10.2 Motion 2 

 

Inkludering av högskolematte i matteboken.se 

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen.  

 

Styrelsens svar: Vi välkomnar framtida diskussioner om utveckling av Matteboken och 

uppmuntrar alla lokalföreningar att i möten och kommunikation med kansliet framföra 

förslag och frågorlöpande och effektivt. Vi ser fram emot att fortsätta diskutera detta 

under kommandeverksamhetsår.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 
 

§10.3 Motion 3 

 

Lokalföreningsrepresentant i Mattecentrums riksstyrelse.  

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen. 

 

Styrelsens svar: Styrelsen ser att vi vill gärna under kommande verksamhetsår göra en 

genomlysning av hur vi kan förbättra inkluderingen och kommunikationen av 

lokalföreningarna i riksstyrelsens arbete, vilket kan bestå av personkandidaturer i 

framtida styrelser, men också olika former av löpande kommunikation och insamling 

av lokalföreningarnas viktiga perspektiv.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

 
§10.4 Motion 4 

 

Riksstyrelsens deltagande på årsmötet 

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen. 



 

 

 

 

 

 

Styrelsens svar: Styrelsen vill också uppmana till att det finns fler tillfällen för 

riksstyrelsen och lokalföreningarna att mötas under verksamhetsåret, och tar gärna 

med sig det som något att vidareutveckla under kommande verksamhetsår.  

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

 
§10.5 Motion 5 

 

Sommarmatte på pluggakuten.se 

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen. 

 

Styrelsens svar: Styrelsen anser att motionen innehåller ett bra förslag. Inte 

nödvändigtvis något som kräver ett årsmötesbeslut, men stödjer likväl gärna detta och 

yrkar bifall för att addera en kanal för ämnet på Pluggakuten. Styrelsen förväntar sig 

också att MC Stockholm hjälper till att stötta detta med aktivitet från volontärer och 

engagerade som ser till att frågorna besvaras inom denna kanal, annars finns det en 

risk att vi snarare tappar förtroende blandvåra besökare.I motionens text om 

samarbeten vill styrelsen gärna förstå mer vilka samarbetsmöjligheter som finns. Om 

det involverar Mattecentrums digitala verksamhet så måste kansliet vara involverade, 

då det handlar om varumärkesassociation och kostnader som berör hela föreningen. 

En utsedd person från MC Stockholm är välkomna att vara med i den dialogen.  

 

Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 

 

 
§10.6 Motion 6 

 

Utredning av lokalföreningars medlemserbjudande 

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen. 

 

Styrelsens svar: Det pågår i dagsläget ett omfattande arbete på kansliet med en 

uppdaterad strategi, varumärke och hemsida. En del av detta arbete är fortfarande 

pågående, vilket gör att den fulla effekten av uppdateringarna ännu inte är synliga på 

till exempel föreningens hemsida. 

 

Kansliet har ett pågående projekt i dagsläget som syftar specifikt till vårt användar-och 

volontärserbjudande. Kombinerat ser vi att det därför i närtid finnas bättre 

kommunikationsmaterial tillgängligt för lokalföreningarna som ett stöd i att 

kommuniceratill både potentiella medlemmar och volontärer om nyttan att engagera 

sig i Mattecentrum. Kansliet har som mål att under året paketera värdeerbjudandet på 

ett attraktivt sätt.  

 

Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§10.7 Motion 7 

 

Ändring av röstningsmandat på riksårsmötet 

 

Stockholms ombud Love Eklund presenterade motionen. 

 

Styrelsens svar: Styrelsen anser att det är en rimlig poäng att det finns en relation 

mellan storleken på lokalföreningen och antalet röster. Däremot är det specifika 

systemet med vad som ska vara en lämplig proportionalitet i förhållande till 

förutsättningar något som styrelsen anser behöver mer analys innan beslut tas. 

Styrelsen föreslår att styrelsen och kansliet utreder och tar fram ett förslag på 

proportionella röster, som sedan skickas ut på “remiss” till allalokalföreningar under 

kommande verksamhetsår, med avsikt att ta beslut om ett proportionerligt 

röstningssystem nästa årsmöte. 

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

Årsmötet beslutade att styrelsen och kansliet utreder ett förslag på proportionella 

röster till nästa årsmöte. 

 

 

§11 Fastställande av medlemsavgift 

 

Förslag från styrelse: Medlemsavgiften till riksföreningen föreslås vara noll (0) kronor 

för alla åldrar. 

 

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till noll (0) kronor för alla åldrar. 

 

 

§12 Beslut om arvode för Mattecentrums styrelse 

 

Styrelsens förslag är noll (0) kronor till styrelsen i arvode. 

 

Årsmötet valde att bifalla styrelsen förslag om noll (0) kronor per person och möte. 

 

 

 

§13 Val av ordförande 

 

Valberedning Adam Rindeskär redogjorde för valberedningens förslag för kandidater till 

ordförandeposten. 

 

Årsmötet valde att välja Carina Tovi till ordförande. 

 

 

§13 Val av ledamöter 

 

På årsmötet 2022 valdes Ulrika Sultan och Rebecka Wigsén till ledamot med 

mandatperiod på två (2) år, det vill säga fram till årsmötet 2024. 

 



 

 

 

 

 

Valberedning Adam Rindeskär redogjorde för valberedningens förslag för kandidater till 

styrelsen. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst sex (6) ledamöter. 

 

Valberedning har i sitt förslag lyft fram fyra kandidater. Föreslagen står inte emot 

varandra. 

 

Valberedningen föreslår Christel Tholse Willers till ledamot med en mandatperiod på 

ett (1) år. 

 

Valberedningen föreslår Karolina Lisslö Gylfe till ledamot med en mandatperiod på två 

(1) år. 

 

Valberedningen föreslår Anders Östlund till ledamot med en mandatperiod på två (2) år. 

 

Valberedningen föreslår Robin Sullivan Lewis Christensen till ledamot med en 

mandatperiod på två (2) år. 

 

Årsmötet valde att bifalla valberedningens förslag. 

 

 

§15 Val av revisor 

 

Valberedningen föreslog att välja Carola Nilsson, från Prosper revision, till revisor för 

Mattecentrum under perioden på ett (1) år. 

 

Årsmötet valde att välja Prosper revision, Carola Nilsson, till revisor för Mattecentrum 

under perioden på ett (1) år.



 

 

 

 

 

 

§16 Val av valberedning 

 

Föreningen väljer årligen en valberedning med en mandatperiod om ett (1) år. 

Valberedningen kandiderar för ett år till. 

 

Adam Rindeskär gav en presentation av sig själv och Anne Wolf. 

 

Valberedningen föreslår att Anne Wolf väljs till valberedare med en mandatperiod på ett (1) 

år. 

 

Valberedningen föreslår att Adam Rindeskär väljs till valberedare med en mandatperiod på 

ett (1) år. 

 

Årsmötet valde att bifalla valberedningens förslag och därmed välja Anne Wolf och Adam 

Rindeskär till valberedning för Mattecentrum på ett (1) år. 

 

 

§17 Övriga frågor 

 

Organisationsnummer – återkoppling från årsmötet 2022 

Ellen Eriksson presenterade styrelsen och kansliets tankar och återkoppling kring frågan om 

egna organisationsnummer.  

 

Avtackning av avgående riksstyrelse 

Sittande ordförande Karolina Lisslö Gylfe tackar avgående styrelse för fina år.  

 

§18 Årsmötets avslutande 

 

Mötesordförande Johan Groth förklarade mötet avslutat klockan 15.31 den 18 mars 2023. 

 

Caria Tovi tackar Johan Groth som med varm hand och tydlig sådan tagit oss igenom 

Mattecentrums fjärde digitala årsmöte. 

 

 

……………………………………. ………………………………………… 
Mötesordförande Mötessekreterare 
Johan Groth Anna Haraldsson 

 

 

 

 
……………………………………. ..……………………………………….. 
Justerare Justerare 
Anna Ogenstad Boel Berg Wincent
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