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Tack till alla mentorer som hjälpt oss arbeta mot vår vision att... 

... alla i Sverige ska ha mer lika och bättre förutsättningar  
   att lära sig matematik

... skolämnet matematik och högre utbildningsnivåer ska  
    avdramatiseras

... intresset för matematik och läraryrket ska öka i samhället

... mentorskap som verktyg för kunskapsöverföring ska  
    användas i fler sammanhang 



När jag påbörjade mitt engagemang inom 
Intize var mitt mål inte enbart att ge mina 
adepter utrymme att utvecklas inom ma-
tematik, utan också ge dem utrymme att 
utvecklas som individer. I slutändan gav 
Intize mig förtroendet att leda organisa-
tionen varpå jag fått möjligheten, och ut-
rymmet, att utvecklas! 

“Utrymme och möjlighet” var temat på 
den informationsfilm som Intize pro-
ducerade i början på 2017 vilken sedan 
skickades till FN i samband med “Women 
and girls in Science”-dagen den 11 febru-
ari. Filmen belyser det faktum att kvinnor 
fortfarande är underrepresenterade i 
den akademiska världen. För att förändra 
detta behöver alla ges samma utrymme, 
tjejer som killar. Varje steg i ledet gör 
skillnad och genom vårt arbete på Intize 
visar vi resten av världen att vi tror på 
våra ungdomar och ger dem likvärdigt 
utrymme oavsett kön. 

Som mentorer samlas vi kring lärande 
vilket ger oss förutsättningar och driv-
kraft att fortsätta resan mot våra person-

liga mål. Det är det här som är Intize för 
mig - utveckling som sker åt båda håll, 
och det är med glädje jag kan meddela att 
verksamheten växer. Till hösten påbörjas 
projektet “Mentorskap i flera led”, men-
torskap mellan högstadiet och gymnasiet, 
för tredje året i rad. Vi fortsätter att dis-
kutera matematik bland fler och framfö-
rallt bland yngre ungdomar. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla men-
torer som ger av sin tid och sitt engage-
mang, allt för att vägleda sina adepter 
genom både framgångar och motgångar. 
Med detta växer adepterna kunskapsmäs-
sigt och som människor växer de ikapp 
med er mentorer. Det har varit ett stort 
privilegium att förvalta denna verksam-
het som styrelseordförande. Jag ser fram 
emot att få ta del av Intizes resa även näs-
ta år! 

INNEHÅLL

VI LÄR AV VARANDRA OCH UTVECKLAS TILLSAMMANS

1

Välkommen till familjen..... 
Om Intize...........................
Organisation......................
Intize Verksamhet.............. 
Högskolekursen................. 
Mentorskapsmodellen......
Projekt..............................
Verksamhetsberättelse....
Årsredovisning....................  Tack till...............................

1
2
3
4
5
6
8

10
12
13

Layout & Grafik: Ellen Sjöberg, Pia Hjalmarsson och Fredrik Ring 
Illustration: Streckgubbe, Annie Holst | Bok, Ellen Sjöberg
Foto: Fredrik Elofsson och Alexander Samuelsson, Intize

Maria Rundberg 
Styrelseordförande



Resultat från PISA- mätningar i matematik 2003-2012
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2005 åkte sju Chalmersstudenter till Ang-
eredsgymnasiet med målet att göra något 
åt medias larmrapporter om svaga kunska-
per och lågt intresse för matematik bland 
ungdomar i Sverige. Angeredsgymnasiets 
naturvetenskapliga program hotades av 
nedläggning och en akut insats behövdes. 
Studenterna hade en idé. De erbjöd sig att 
vara matematikmentorer för skolans elev-
er.  Det här var starten på vad som skulle 
utvecklas till den ideella föreningen Intize.  
 
Intize är en ideell förening som erbjuder 
mentorskap i matematik. Syftet är att ge 
ungdomar en ökad självkänsla och nya 
möjligheter i livet genom att öka intresset 

och kunskaper inom matematik och ma-
tematiskt tänkande. Mentorskapet är helt 
gratis för adepterna och våra mentorer en-
gagerar sig ideellt.  
 
Sedan starten har Intize huvudsakligen 
varit studentdrivet. Idag har hundratals 
mentorer, tusentals adepter, mängder av 
styrelseledamöter, anställda i verksam-
hetsgrupp och övriga engagerade bidragit 
med tid, kreativitet och engagemang. Allt 
för att fler ska få möjlighet att inspireras 
och utvecklas inom matematik, oavsett 
förutsättningar. Det är vi som tillsammans 
bygger Intize.

OM INTIZE
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Svenska elevers kunskaper i   
matematik har försämrats stadigt de 
senaste 15 åren, både i jämförelse med 
Sveriges tidigare resultat och i relation 
till övriga världen. PISA‐mätningar 
visar att svenska 15‐åriga elever nu 
presterar under OECD‐ genomsnittet i 
såväl matematik som problemlösning. 
Intize arbetar aktivt för att alla elever, 
oavsett bakgrund, ska ha bättre förut‐
sättningar för att vända den negativa 
trenden i matematik‐ Sverige.



ORGANISATION 

Intize är en ideell förening där varje person eller organisation som ansluter sig till 
föreningens syfte kan bli medlem i föreningen. Som mentor blir du automatiskt med-
lem i Intize och är röstberättigad vid nästa års föreningsstämma. Föreningsstämman 
är Intize högsta beslutande organ. Här samlas medlemmarna en gång om året för att 
utse en styrelse, en valberedning och för att fatta andra viktiga beslut. 

Styrelsen är organisationens visionära och strategiska organ. De har från förenings-
stämman fått i förtroende att representera medlemmarnas vilja och har till uppgift 
att formulera verksamhetens långsiktiga mål. Styrelsen är arbetsgivare och förening-
ens verkställande ledning. Styrelsens består av personer som engagerat sig i minst 
ett år i Intize och ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Likt mentorerna arbetar 
styrelsen ideellt. 

Valberedningen väljs likt styrelsen in på föreningens årsstämma. Valberedningens 
uppgift är att ge  förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisor samt ledamöter 
till valberedningen. På föreningsstämman beslutas om valberedningens förslag an-
tas av medlemmarna.

Operativt sköts verksamheten av verksamhetsgruppen. Verksamhetsgruppen är en 
anställd grupp i Intize som får lön för att utföra det operativa arbetet i föreningen. 
I år består gruppen av tre personer; Kursansvarig & Verksamhetsansvarig, Mentor-
skapsansvarig, Projektledare för Mentorskap i flera led.  Verksamhetsgruppen har 
ett kontor på Hugo Grauers gata 3B, nära Kapellplatsen på campus Johanneberg dit 
du är välkommen både om du har frågor eller bara vill hälsa på. 

Då Intize arbete inte är vinstdrivande är vi beroende av extern finansiering från re-
gionala, kommunala och privata aktörer samt bidrag från stiftelser. Alla mentorer i 
Intize bedriver sitt mentorskap ideellt och det är gratis för adepten att ha en mentor.
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Verksamhetsgruppen 17/18

Alexander Samuelsson
Projektledare
mifl@intize.org

Richard Tideström
Kurs- och verksam-
hetsansvarig
kurs@intize.org
va@intize.org

Maria Rundberg 
Mentorskapsansvarig 
mentor@intize.org 



Högskolekursen MVE370 - Matematik och samhälle
Alla högskolementorer erbjuds att läsa kursen MVE370 -        
Matematik och samhälle på Chalmers. Kursen rekommende-
ras då det bland annat ingår att studenten ska få utveckla sitt 
mentorskap och reflektera kring sitt eget och andras lärande.

INTIZE VERKSAMHET

Drop-in
Drop-in är en räknestuga dit vem som helst kan komma för 
att ställa frågor om gymnasiematten till mentorer som finns 
på plats. I dagsläget arrangerar Intize drop-in två gånger i 
veckan, måndag och lördag, på Chalmers biblioteket.

Kreativ sommarmatte
Intize kreativa sommarmatte är en vecka under sommaren 
där gymnasieelever är mentorer åt högstadieelever som själva 
ska påbörja gymnasiet under hösten. Sommarmatten syftar 
till att inspirera och förbereda deltagarna inför matematiken 
på gymnasiet.

Mentorsgrupper
Mentorsgrupperna består av en-två mentorer och 3-5        
adepter som träffas en-två timmar i veckan på en gemen-
samt bestämd dag. En mentor i Intize är en person som har 
mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbild-
ningssteg högre än sina adepter. 
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Högskolekursen MVE370 Matematik och Samhälle

Intize högskolekurs syftar till att ge men-
torerna kunskap och möjlighet att utveck-
la sitt mentorskap. Den drivs sedan ett 
antal år tillbaka tillsammans med institu-
tionen Matematiska vetenskaper som till-
hör Chalmers och Göteborgs universitet.

Kursen består av tre block: lärande och 
undervisning, ledarskap och organisation 
samt mentorskapspraktik. Genom sitt 
mentorskap får studenten verka som men-
tor åt andra och får erfara hur det är att 
leda och stödja andras lärande. Studenten 
får utveckla sin förmåga att ta ett matema-
tikdidaktiskt perspektiv och praktisera det 
i sitt mentorskap. Slutligen får studenten 
även möjlighet att öka sin förmåga att 
reflektera kring sitt lärande och sin roll i 
olika relationer och kommunicera detta 
till andra.

       

        Det är med stor glädje jag följer och 
stöttar Intize verksamhet. Att få se klo-
ka och duktiga studenter stärka svenska 
ungdomars kunskaper och intresse för 
matematik ger hopp för framtiden. Inte 
minst är det viktigt att denna möjlighet att 
diskutera matematik med en högskolestu-
dent ges till gymnasieungdomar från alla 
sociala sammanhang, på alla olika kun-
skapsnivåer och oberoende av betalnings-
förmåga. På det sättet blir Intize verksam-
het också ett bidrag till en socialt hållbar 
utveckling.” 
 
Samuel Bengmark 
Biträdande professor på Matematiska      
vetenskaper och Masterprogramansvarig, 
Lärande och ledarskap

”



Intize är en ideell förening som har be-
drivit mentorskap i matematik sedan 
2005. Under årens lopp har en mentor-
skapsmodell utvecklats inom föreningen. 
Modellen representerar tre områden 
som är centrala för vad som har visat sig 
vara ett väl fungerande mentorskap i In-
tize och har därför blivit grundpelare för 
Intize varumärke. Intize mentorskaps-
modell kan även tillämpas inom andra 
områden än matematik.

Intize modell för mentorskap bygger på:

Ett personligt utbyte byggt på öppenhet 
och förtroende som ger både adept och 
mentor nya perspektiv och insikter.

Ett kunskapsutbyte som syftar till att 
skapa en långsiktig förståelse och bättre 
förutsättningar att tackla utmaningar.

Ett eget val för mentor och adept att ingå 
mentorskap som bygger på ömsesidigt 
engagemang och respekt för varandra.

MENTORSKAPSMODELLEN
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MENTORSKAPSMODELLEN

7Adept  7

”Mentorskapet har lärt mig 
att se saker ur ett annat per-
spektiv, annars är man väl-
digt fokuserad på sitt eget.”

”Det skiljer sig från läxhjälp på det 
sättet att man inte får ett recept, 
”gör så här”, utan det är snarare ett 
ömsesidigt lärande. Min erfaren-
het efter fyra år i förningen är att 
alla mentorer säger ”jag tror att jag 
lärde mig mer, än vad mina adepter 
gjorde”  
                         Mentor

” Att jag fortsatte som mentor efter 
mitt första år berodde på att jag vann 
så mycket på det själv. Dels får jag 
lära mig gymnasiematten på djupet, 
dels är det utvecklande att lära sig 
förklara i allmänhet ”          

Mentor

”Sebastian går alltid till botten med 
problemen. När de dyker upp för-
klarar han allting från grunden, så vi 
verkligen förstår.” 

Adept

Mentor

”Raoul ger sig inte förrän alla i grup-
pen förstår, även om han måste 
förklara på många olika sätt. Det 
finns verkligen inget negativt med ett 
mentorskap!” 

Adept

”Andreas vill att vi ska lära oss från 
grunden, inte bara lära oss något 
snabbt för att sedan glömma det”
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Runt ett bord i NCM:s matematikverkstad 
sitter Chloe, Manne och Ninni - 9, 10 och 11 
år gamla - tillsammans med mentorn Fredrik 
och laborerar med kreativa och utmanande 
matematikproblem. Det är ett intresse och en 
enorm begåvning i matematik som fört dem 
samman. Under läsåret har de haft regelbund-
na träffar och arbetat med allt från matematisk 
kryptering till högskolematte. Ninni har träffat 
sin mentor Fredrik i två år och så här beskriver 
hon sin utveckling:   

“Jag gillar vetenskap, men när jag inte får ut‐
maning blir jag uttråkad. Jag tror det är viktigt 
att få utvecklas i sin egen takt utan  att någon 
håller dig tillbaka. Fram till femte klass fick jag 
aldrig utmaningar och det kändes som lärarna 
höll mig tillbaka. Min mamma kontaktade Intize 
så de kunde hjälpa mig med högskolematematik 
och ge mig nya utmaningar.”, berättar Ninni.

Barnen visar en alldeles särskild begåvning för 
matematik - något som inte bara haft positiva 
följder. Många barn med särskild begåvning ris-
kerar att bli understimulerade och att hamna i 
utanförskap. I längden kan det resultera i stor 
psykisk påfrestning och i värsta fall depression. 
För att motverka detta och låta barnen träffa 
andra i samma situation startade Intize upp ett 
mentorskap för särbegåvade elever. 

“I dagsläget känner vi inte till några andra re‐
surser för att bemöta dessa särbegåvade elever. 
Vi ser det som oerhört viktigt att göra vårt bästa 
för att fylla det tomrummet”, berättar Fredrik. 

Intize mentorskap för särbegåvade elever kom-
mer att fortsätta utvecklas under kommande 
verksamhetsår och erbjuda fler unga talanger 
en mentor. Föreningen riktar varma tack till 
Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskaps-
fond.

SÄRBEGÅVADE BARN
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Intize inledde hösten 2015 en ny satsning 
med att bedriva mentorskap mellan gymna-
sie- och högstadieelever. Först ut var Guld-
hedsskolans högstadieelever i årskurs 7-9 
som i början av skolåret besöktes av gymna-
siementorer för att inspireras till att utveckla 
sina matematiska förmågor genom mentor-
skap. 

För adepterna innebär mentorskapet att de 
får möjligheten att jobba med matematik till-
sammans med någon som kan svara på alla 
frågor som uppstår och som kan komma med 
bra exempel på användningsområden för mat-
ten de lär sig. Det innebär även en chans att få 
insikt i hur det är att studera på gymnasieni-
vå. I en utvärdering svarade nästan samtliga 
adepter att de blivit mer sugna på att studera 
på gymnasiet tack vare mentorskapet. 

För mentorerna innebär mentorskapet en 
chans att se adepterna utvecklas och inspire-
ras. Enligt mentorn Allan Ridha är det också 
en rolig och personligt utvecklande erfaren-
het.  “Jag tycker det roligaste med att vara 
mentor är att man får prata med andra elever, 
man lär sig nytt också. Man utvecklas, både pe‐
dagogiskt och socialt.” 

Redan nu märker Guldhedsskolan skillnad på 
de elever som är med i ett mentorskap. ”Ma‐
tematik har blivit roligt. Det är stimulerande, 
lärorikt och matematikkunskaperna har verk‐
ligen stärkts och breddats” säger Jesper Erics-
son, matematiklärare. 

Under året har över 50 mentorer och adepter 
träffats en timme i veckan på mentorernas 
gymnasieskolor. Nästa år satsar Intize på ska-
la upp projektet och engagera ännu fler men-
torer och adepter. 

Intize mentorskap kan 
verka som en brygga 
mellan högstadiet och 
gymnasiet på samma 
sätt som det idag är en 
brygga mellan gymnasiet 
och högskolan.
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MENTORSKAP I FLERA LEDOM SÄRBEGÅVNING
Skolverket uppskattar att antalet 
särbegåvade elever utgör omkring 
5 procent av varje årskull. Under 
skoltiden behöver denna grupp 
elever ett stort och riktat stöd. 

Genom att låta eleverna delta i 
aktiviteter utanför skoldagen där 
de får möjlighet att träffa andra 
särbegåvade elever och ägna sig 
åt spetsundervisning bidrar Intize 
till elevernas välmående och ett 
ökat intresse för matematik. 

Stöd kring ämnet särskilt begåva-
de elever kan fås genom nätverket 
Filurum och med inriktning mot 
matematik via NCM:s hemsida 
Mattetalanger.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 16/17
Verksamhetsåret 16/17 har präglats av ut-
veckling, spridning och med ett stort fokus 
på mentorskapet och vad det innebär. 270 
gymnasieelever har deltagit som adepter 
och 55 högskolestudenter har engagerat 
sig som mentorer.  Ytterligare tjugo perso-
ner har engagerat sig i styrelse, valbered-
ning,  som mentorskoordinatorer och som 
Drop-in-taskforce. Ett antal mentorer har 
också engagerat sig under olika evenemang 
under året, såsom CHARM, Intizedagen, 
Gymnasiedagarna och Chalmersdagen. 

I slutet av föregående verksamhetsår fick vi 
beskedet att Göteborgs Stad inte kommer 
fortsätta finansiera vår verksamhet. Det 
minskade bidraget påverkade vår verksam-
het stort och det är en av orsakerna till att 
både verksamhetsgruppen och styrelsen 
har omorganiserats. 

Verksamhetsgruppen i år har varit något 
mindre med kursansvarig, mentorskaps-
ansvarig och mifl. Tjänsten Verksamhets-
ansvarig har inte funnits och dess tjänster 
har istället lagts på styrelsen som en kon-
sekvens av detta jobbat mer operativt i år. 
I slutet av verksamhetsåret kom dock ett 
glädjande besked att Skolverket vill finan-
siera vår verksamhet. 

Säg hej till en mentorsgrupp!
Under hösten har mycket fokus lagts på varu-
märke och kommunikation. I samband med 
detta har Intize infört hashtaggen #veckans-
mentorskap med syfte att visa en inblick i hur 
en mentorsgrupp kan se ut. Ett smakprov är 
Dennis Sångbergs #veckansmentorskap:

Adepterna Helga, Emelina, Linnea och Ludvig 
skulle snart ha prov och övade på lite allt möj-
ligt tillsammans med mentorn Dennis.  
 
– Dennis är bäst! På lektionerna hinner man 
inte gå djupare än att att bara svara på proble-
met, även om man inte fattar. Dennis kan för-
klara på typ sju olika sätt, säger Helga. 
 
– Det där är jag lite rädd för, att jag förvirrar 
mer med alla förklaringar, skrattar Dennis.  
 
– Nej, det är bra. Du kan se var man inte fattar, 
säger Linnea.
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270
Gymnasieadepter hade en 

högskolementor hos 
Intize under läsåret 2015/2016

10



Kursen matematik och samhälle genomfördes 
och 47 mentorer deltog för att lära sig mer 
om gruppdynamik, pedagogik och ledarskap. 
Mentorerna har därigenom fått fortbildning 
och ett teoretiskt ramverk kring sitt mentor-
skap. Drop-in har arrangerats två gånger i 
veckan och hade i snitt 20 besökare per tillfäl-
le. Intize kreativa sommarmatte hölls för sjät-
te året i rad under en vecka på sommarlovet. 
35 högstadieelever deltog för att förbereda sig 
inför sina gymnasiestudier och 8 gymnasie-
elever engagerade sig som mentorer. P4 var 
även på plats och intervjuade projektledare, 
mentorer och adepter kring veckan. 

Projektet Mentorskap i flera led påbörjas till 
hösten för tredje året i rad. Under verksam-
hetsåret har 9 mentorer aktivt deltagit och 35 
adepter. Intize samarbete med Mathivation 
har resulterat i en mattehelg under året där 
juniormentorerna samlades för att lära ut åt 
varandra och få en djupare förståelse för sin 
roll som mentor.

Två större evenemang genomfördes i Intize 
regi, Intizedagen i december och maj tillsam-
mans med alla mentorsgrupper. Målet med 
dagen var bland annat att repetera och ge 
adepterna extra hjälp inför de nationella pro-
ven. Under året har vi också deltagit i andra 
event så som CHARM, Chalmersdagen och 
Gymnasiedagarna i Göteborg. 

Varannan onsdag samlas Intize mentorer för 
att äta lunch och fika tillsammans och disku-
tera aktuella frågor i föreningen. Lunchen är 
ett sätt att tacka mentorerna för deras ideella 
driv, men också en möjlighet för dem att lära 
känna varandra, diskutera Intizefrågor och 
utveckla en föreningsanda. Under året har vi 
haft spännande besök på våra Intizeluncher 
från olika organisationer bland annat Natio-
nellt centrum för matematikutbildning (NCM) 
och Matematiska Vetenskaper. 

Avslutningsvis vill Intize tacka alla som enga-
gerat sig i föreningen under året. Intize vore 
inte möjligt utan er! 

Tack!
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Säg hej till en mentorsgrupp!

På Intize har vi infört månadens mentorskap, vilket innebär ett besök hos en mentorsgrupp. 
Syftet är att visa hur en mentorsgrupp kan se ut och hur olika mentorsgrupper kan vara.
 Nedan följer ett smakprov på månadens mentorskap där vi besökte Allan Ridha och hans men-
torsgrupp #MånadensMentorskap 

Vi träffar gymnasiementorn Allan och två av hans fem adepter Jennifer och Kiana, som går i 
nian. Just idag jobbar de med räta linjens ekvation. 
-Vi har ju bara haft Allan två gånger, men jag har typ lärt mig mer på de här två gångerna än vad 
jag har lärt mig på hela terminen med våran lärare” säger Jennifer och Kiana skrattar och håller 
med. 

-Jag har ju inte så bra kontakt med min lärare i skolan, så jag lär mig ju mer av Allan än vad jag 
lär mig av henne, plus att det är roligare också, berättar Kiana. 
-Även Allan säger att han har utvecklats i matten, då han fått tillfälle att repetera saker han 
glömt från högstadiet eller som han kanske inte fokuserade så mycket på då. ”Nu kan jag lägga 
mer tid på de grejerna och sen behålla den kunskapen till framtiden. Jag har till exempel gått 
igenom linjära funktioner extra noggrant, och märkte då att jag hade tappat en del som jag då 
fick lära mig igen”.

12



EVENT 16/17

I början av decemeber och i början av maj samla-
des många av våra mentorsgrupper tillsammans 
med  drop-in i Vasa salarna för att lära sig matte, 
äta pizza och lösa kluringar tillsammans. 

Intizedagen hölls i år i anknytning till de nationella 
proven och hade då lite extra fokus på föreberedel-
ser inför dessa. Målet med Intizedagen var också 
att ”krossa barriärerna”, det vill säga få adepter att 
känna sig som en del av Intize på liknande sätt som 
mentorerna gör samt visa att Intize är ett större 
sammanhang en endast en mentorsgrupp.

INTIZEDAGEN X2

CHARM
Två vinterdagar i februari stod Verksamhetsgrupp, 
mentorer och styrelsen på CHARM, Chalmers 
studentkårs arbetsmarknadsdagar. Där fick varje In-
tizare berätta för övriga Chalmersstudenter om vår 
förening, vårt unika mentorskap och MTS-kursen i 
anknytning till detta engagemang. 

Dagarna präglades av många glada möten och 
stolthet att få representera Intize utåt - då det 
arbetet Intize gör, gör skillnad! Dagarna resulterade 
i många nya ansökningar och god marknadsförning 
till Campus Johanneberg. Vi ser fram emot detta 
event även nästa år! 

CHALMERSDAGEN OCH GYMNA-
SIEDAGARNA I GÖTEBORG
Intize verksamhetsgrupp tillsammans med men-
torer har haft en monter på Chalmersdagen samt 
gymnasiedagarna i Göteborg med syfte att nå ut till 
många adepter och få berätta mer om vår verksam-
het.  Likt skolbesöken Intize genomför på hösten så 
var montern uppskattad och många modiga kom 
fram för att försöka sig på att lösa några av våra 
kluringar
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ÅRSREDOVISNING

Rörelsens kostnader
Direkta utbildningskostnader           -5 559                     -17 576
Övriga externa kostnader      -321 438         -484 050
Personalkostnader       -627 187      -1 141 923

Rörelseresultat         278 552             44 033

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter         5                      1
Räntekostnader och liknande resultatposter        -7                  - 42

Resultat efter finansiella poster        278 550             43 992

Årets resultat          278 550             43 992

Resultaträkning

Belopp i kr      Not                2016-07-01-             2015-07-01-
    2017-06-30    2016-06-30

Övriga rörekseintäkter           50 000             47 500
Bidrag       1 182 736      1 640 082

       1 232 736       1 687 582

Balansräkning

Belopp i kr      Not                 2017-06-30   2016-06-30

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar           50 000         170 000
Övriga fordringar      -                     1
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter           25 153          174 931

            75 153          344 932 

Kassa och bank          752 507          237 365 

Summa omsättningstillgångar       827 660          582 297

SUMMA TILLGÅNGAR        827 660          582 297

Fritt eget kapital            
Balanserad vinst eller förlust     438 923      394 931
Årets resultat        278 550         43 992

            717 473       438 923

Summa eget kapital       717 473       438 923

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder           35 282         17 667
Skatteskulder              1 036           1 676
Övriga skulder            31 996         74 696 
Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter            41 873         49 335 

           110 187       143 374
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        827 660       582 297

Balansräkning
Belopp i kr      Not                2017-06-30  2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Förslag till disposition Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
balanserat resultat      438 923  
årets resultat        278 550
 
Totalt        717 473

balanseras i nu räkning      717 473
Summa                       717 473

DEN IDEELLA FÖRENINGEN INTIZE
ORG. NR 802537- 5779 
Styrelsen för Den Ideella Föreningen Intize, 802437-5779 
får härmed avge årsbokslut för 2016-07-01 -
2017-06-30.



Verksamhetsåret 2016/2017 har föreningen bedrivit basverksamhet med 
mentorskap i matematik i ungefär samma skala som tidigare år med ca 55 
mentorer och 270 adepter.

Under året har fokus legat på verksamhetsutveckling mot grundskolan samt 
rekrytering av fler högskolementorer. Högskolekursen Matematik och sam-
hälle har under verksamhetsåret 2016/2017 givits av institutionen för Mate-
matiska vetenskaper i samarbete med Intize.

Under verksamhetsåret startade ett projekt riktat mot särbegåvade barn 
i grundskolan som inte blir stimulerade av undervisningen och i värsta fall 
drabbats av psykisk ohälsa. I denna verksamhet har 12 adepter träffats i små 
grupper tillsammans med någon av de 4 högskolementorer som varit enga-
gerade i projektet. Denna verksamhet har varit mycket lyckad och fortsätter 
under verksamhetsåret 2017/2018.

Projektet Mentorskap i flera led som startades upp under verksamhetsåret 
2015/2016 i samarbete med Sten A. Olssons Stiftelse för Forskning och 
Kultur har fortsatt under det gångna verksamhetsåret. Totalt har 9 mentorer 
från gymnasieskolan och 35 adepter från högstadiet varit engagerade. Inom 
projektet har föreningen även arrangerat sommarlägret Kreativ sommarmat-
te med syfte att låta blivande gymnasieelever förbereda sig inför gymnasiet, 
samt anordnat en utbildningsresa för mentorerna till Arvika.

Inför verksamhetsåret valde Göteborgs Stads Utbildningsförvaltning att 
avsluta samarbetet med Intize på grund av omprioriteringar inom den egna 
organisationen. Detta innebar att verksamhetsgruppens omfattning minska-
de med en tjänst för att kompensera för bortfallet, varför styrelsen har varit 
mer involverad i den operativa verksamheten. För att kunna återgå till en 
mer strategiskt arbetande styrelse har verksamhetsgruppen utökats med en 
tjänst om 20% inför 2017/2018.

Under slutet av verksamhetsåret 2016/2017 beviljades föreningen statligt 
bidrag för läxhjälpsorganisationer, vilket bidrog till ett positivt resultat om 
278 550 kr.

Förslag till disposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserad i ny räkning, 
d.v.s att de används i verksamheten nästa år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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TACK TILL
Först och främst vill vi tacka alla våra fantastiska mentorer. Intize vore inte möjligt 
utan er. Tack för er tid och ert engagemang. Vi vill också rikta ett stort tack till våra 
samarbetspartners. Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete kommande år!

VI VILL ÄVEN TACKA
NCM 

Samuel Bengmark 
Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond 

Stiftelsen Fru Mary Von Sydow, född Wijk 
Överskottsfonden 

Willniska Stiftelsen
Chalmers bibliotek

Mathivation

Gamla VG och styrelsen!





””           Vi stödjer och är glada åt 
att våra studenter på eget initia-
tiv tar ett ansvar i samhället.”
Maria Knutson Wedel  
Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola

         Jag tror jag talar för 
hela Sverige när jag säger 
att Intize behövs!”
Erik Roos     

facebook.com/intize 
twitter.com/Intize_gbg 
instagram.com/intize_gbg 
linkedin.com/company/the-non-profit-organization-intize

Följ ossf

in

Volvo Group

Den Ideella Föreningen Intize 
Hugo Grauers gata 3B 
411 33 Göteborg
www.intize.org
  

Besök oss


