Protokoll fört vid årsmöte med Svensk förening för
MatematikDidaktisk Forskning, SMDF, den 24 januari 2003
på Lärarhögskolan i Stockholm.
Närvarande medlemmar: Kenneth Bengtsson, Christer Bergsten, Niklas Bremler, Lil
Engström, Barbro Grevholm, Mikael Holmquist (från §7), Bengt Johansson, Håkan
Lennerstad, Lisbeth Lindberg, Thomas Lingefjärd (från §7), Astrid Pettersson (från §13),
Mia Sellander, Rudolf Strässer, Bengt Åhlander.
§1. Mötes förklarades öppet av SMDF:s ordförande Barbro Grevholm.
§2. Röstlängden justerades enligt närvarandelistan ovan.
§3. Till mötesordförande valdes Barbro Grevholm och till mötessekreterare Christer
Bergsten.
§4. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bengt Johansson och Lisbeth Lindberg.
§5. Mötet förklarades behörigen kallat.
§6. Den i förväg utskickade dagordningen fastställdes med tillägget att Lisbeth Lindberg
under §13 Övriga ärenden anmälde en kommentar om medlemsavgiften.
§7. Mikael Holmquist läste upp revisorernas berättelse. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för år 2002. Den i förväg utskickade verksamhetsberättelsen för 2002 antogs.
§8. Kassören gav en helhetsbild av föreningens ekonomi och presenterade budgeten för
2003. Årsmötet beslutade enligt kassörens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2004
på 200 kr per medlem och antog den föreslagna budgeten för 2003.
§9. Med anledning av verksamhetsplanen diskuterades MADIF4, SMDF:s förkonferens
till matematikbiennalen 2004 i Malmö, och Christer Bergsten redogjorde för Madifkonferensernas historia och målsättning. För MADIF4 gav styrelsen vid sitt möte i
augusti 2002 Christer Bergsten i uppdrag att kontakta ansvarig organisatör av
Matematikbiennalen 2004 angående stöd för genomförandet av MADIF4, samt att
organisera en programkommitté. Detta är genomfört och SMDF räknar med att
genomföra MADIF4 under liknande former och ekonomiska spelregler som tidigare
Madif-konferenser. Flera konstruktiva förslag från de närvarande på årsmötet om
MADIF4 noterades för programkommitténs fortsatta arbete. Vidare diskuterades hur
arbetet med rekrytering av nya medlemmar kan fortsättas. Bland annat framkom förslag
att använda föreningens Medlemsblad i olika sammanhang för att visa på föreningens
verksamhet. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet, de kommentarer och idéer som
framkom noterades för den nya styrelsen.
§10. Inga ärenden har angetts.
§11. Inga motioner från medlemmar har inkommit.

§12. Lisbeth Lindberg presenterade valberedningens förslag. Årsmötet beslutade enligt
förslaget, vilket innebar följande:
Till ordförande för ett år valdes Barbro Grevholm
Till ordinarie styrelsemedlemmar för två år valdes Christer Bergsten (omval) och
Astrid Pettersson (nyval)
Till styrelsesuppleant för två år valdes Bengt Åhlander (omval)
Till styrelsesuppleant för ett år valdes Lil Engström (fyllnadsval)
Till revisor för två år valdes Mikael Holmquist (omval)
Till revisor för ett år valdes Per-Olof Bentley (fyllnadsval)
Till revisorssuppleant för två år valdes Eva Sjöholm (omval)
Jesper Boesen och Thomas Lingefjärd kvarstår som ordinarie styrelseledamöter
ytterligare ett år.
Slutligen omvaldes Göte Dahland och Lisbeth Lindberg (sammankallande) som
ledamöter i valberedningen för årsmötet 2004.
§13. Lisbeth Lindbergs anmälda punkt behandlades i diskussionen under punkt 9. Inga
andra övriga ärenden förelåg.
§14. Barbro Grevholm förklarade mötet avslutat och tackade medlemmarna för deras
aktiva och konstruktiva medverkan.
Direkt efter årsmötesförhandlingarnas avslutning följde ett seminarium där professorerna
Barbro Grevholm och Rudolf Strässer medverkade med var sin presentation.
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