Protokoll från SMDF:s årsmöte 29 Januari 2005
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm
Närvarande. Barbro Grevholm, Lisa Björklund, Niklas Bremler, Lil Engström, Katarina
Kjellström, Eva Norén och Astrid Pettersson, §1 Mötet öppnades av Barbro Grevholm, det sjunde årsmötet
§2 Justering av röstlängden godkändes
§3 Val av mötesordförande, Barbro Grevholm, mötessekreterare Lil Engström
§4 Protokolljusterare tillika rösträknare Katarina Kjellström och Eva Norén
§5 Mötet beslutades vara behörigt utlyst
§6 Dagordningen fastställdes
§7 Behandlingen av styrelsens verksamhet och bokslut
En ändring fastslogs på sid ett femte stycket. Det står i april ändrades till i september
Christer Bergsten tackades särskilt för iordningsställandet av Medlemsbladet.
Bokslutet visade utgifter 1 3314,50 kr, Inkomst 13 523,00 kr Netto blev således 208 kr och
50 öre.
§8 Revisorernas berättelse lästes upp. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2004
§9 Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad 200 kr för år 2006. Budgeten fastställdes
§10 Verksamhetsplanen diskuterades och godkändes
En dags workshop den 18 mars på KTH i Stockholm anordnas tillsammans med
Matematikersamfundet och SMAL
En programkommitté för Madif 5 innför Biennalen 2006 består av Morten Blomhoj, Christer
Bergsten, Barbro Grevholm, Kristina Juter och Mikael Holmkvist,
Norma 05 2-6 september i Trondheim. Initiativ tages till en paraplyorganisation i Norden som
kan få en större tyngd och som håller i anordningen av konferensen
SMDF har en punkt på nästa Lumakonferens v 39.
Bremler åtog sig att ”trycka” inbetalningskort för medlemskap i SMDF och som skall delas ut
vid ovanstående konferens

Styrelsen fick i uppdrag att a) finna personer som kan skriva i medlemsbladet till majnumret
som delvis skulle skrivas på engelska och b) tillsätta ett redaktionsråd som i fortsättningen
söker författare
§11 Inga ärenden
§12 Motioner: Inga har inkommit
§13 Val skedde enligt förslagen från valberedningen
Val av ordförande: Barbro Grevholm
Två styrelseledamöter Christer Bergsten och Astrid Pettersson omval på två år
Styrelsesuppleant Bengt Åhlander omval på två
Revisor Mikael Holmkvist och revisorsuppleant Eva Sjöholm valdes på två år
Valberedningen Katarina Kjellström (sammankallande) och Kristina Juter valdes på två år
§14 Övriga ärenden:
Riksbankens jubileumsfond upphör 2006. Diskussion pågår om en ny forskarskola i
matematikdidaktik
SMDF skall ge remiss på Matematikdelegationens Att lyfta matematiken. I gruppen sitter
Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Thomas Lingefjärd och Eva Norén som representerar de
yngre åldrarna
SMDF:s hemsida diskuterades
Lisbeth Lindberg avtackades för många års arbete i styrelsen
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