Protokoll fört vid SMDF:s årsmöte 25 januari 2006, Malmö högskola
Närvarande: Christer Bergsten, Gerd Brandell, Niklas Bremler, Lil Engström, Barbro Grevholm,
Mikael Holmquist, Johan Häggström, Kristina Juter, Wiggo Kilborn, Lisbeth Lindberg, Thomas
Lingefjärd, Madeleine Löwing, Tine Wedege
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Mötet öppnades av ordförande i SMDF Barbro Grevholm som hälsade alla välkomna.
Röstlängden justerades till 13 personer.
Som mötesordförande valdes Barbro Grevholm och som mötessekreterare Christer Bergsten.
Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Johan Häggström och Madeleine
Löwing.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
Den i förväg utsända dagordningen fastställdes utan tillägg eller ändringar.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2005 lästes upp och fastställdes. Revisorn
Mikael Holmquist läste upp revisorernas berättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Kassören Thomas Lingefjärd redovisade budgeten för 2006 och föreslog oförändrad
medlemsavgift på 200 kr för verksamhetsåret 2007. Budgeten och medlemsavgiften antogs av
årsmötet.
Den i förväg utskickade verksamhetsplanen för 2006 diskuterades. Ett tillägg om ett
samarbete med den Nordiska forskarskolan i matematikdidaktik (NoGSME) i dess workshop
om matematikens formelspråk föreslogs, som en uppföljning av den workshop som
genomfördes i mars 2005 vid KTH i Stockholm. Den nya workshopen genomförs i oktober
2006. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet.
Inga ärenden från styrelsen förelåg.
Inga motioner förelåg.
Följande val beslutades av årsmötet:
Ordförande för ett år: Barbro Grevholm (omval)
Ordinarie styrelseledamot för två år: Monica Johansson (nyval) och Thomas Lingefjärd
(omval)
Styrelsesuppleant för två år: Lil Engström (omval)
Revisor för två år: Per-Olof Bentley (omval)
Valberedning för årsmötet 2007: Kristina Juter (omval) och Katarina Kjellström
(sammankallande, omval)
Styrelsen och årsmötet tackade Jesper Boesen för hans fina insatser som medlem i styrelsen.
Ett tack riktades också till Niklas Bremler som har tagit fram och kopierat upp inbetalningskort (plusgirot) för medlemsavgiften, som delades ut och kommer att underlätta arbetet med
påminnelser och för rekrytering av nya medlemmar. Likaså tackades programkommittén för
MADIF5, liksom Per-Eskil Persson som svarat för den lokala organisationen, för fint arbete
med planering och genomförande av ett uppskattat seminarium.
Mötet avslutades.
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