Protokoll fört vid årsmöte med
Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning, SMDF,
den 27 januari 2007 i Folkets hus, Stockholm.
Närvarande medlemmar: Lena Andersson, Christer Bergsten, Niklas Bremler, Lil Engström,
Barbro Grevholm, Katarina Kjellström, Håkan Lennerstad, Thomas Lingefjärd, Eva Norén,
Astrid Pettersson.
1. Ordförande i SMDF hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Röstlängden justerades.
3. Till mötesordförande valdes Barbro Grevholm och till mötessekreterare Christer Bergsten.
4. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Katarina Kjellström och Eva Norén.
5. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
6. Dagordningen fastställdes. Under punkten Övrigt anmäldes en fråga av Håkan Lennerstad.
7. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut för 2006, som tillsänts
medlemmarna i förväg, fastställdes. Revisorernas berättelse tillkännagavs och årsmötet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8. Föreningens budget för 2007 presenterades och antogs och medlemsavgiften för 2008
fastställdes till 200 kr (oförändrat). Inga arvoden utgår till förtroendevalda (oförändrat).
9. Föreningens verksamhetsplan för 2007 diskuterades. Christer Bergsten informerade om det
aktuella läget med Madif5-dokumentationen, som är i stort färdigredigerad och beräknas
komma ut i tryck under våren, samt om medlemsbladet för december 2006 som kommer att
skickas till medlemmarna inom kort. Barbro Grevholm informerade om planeringen av
Madif6, som kommer att äga rum den 30 januari 2008 i Stockholm. En programkommitté
under ledning av Barbro Grevholm är tillsatt av styrelsen och återkommer inom kort med en
första annonsering. Under våren 2006 kommer SMDF att medverka i planeringen och
genomförandet av den workshop om matematik och språk som arrangeras av NoGSME (The
Nordic Graduate School in Mathematics Education), som bygger vidare på det
samarrangemang av SMDF, SMS och SMaL kring samma tema som genomfördes i mars
2005. Årsmötet stödde verksamhetsplanen.
10. Inga ärenden hade anmälts av styrelsen.
11. Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.
12. Val till styrelse och revisorer gjordes enligt valberedningens förslag:
Som ordförande för 1 år valdes Christer Bergsten (nyval).
Som ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Peter Nyström (nyval) och Tine Wedege
(nyval).
Som styrelsesuppleant för 2 år Bengt Åhlander (omval).
Som revisor för 2 år Mikael Holmquist (omval).
Till valberedning inför årsmötet 2008 valdes Kristina Juter (sammankallande) och Eva Norén.

13. Övriga ärenden. Håkan Lennerstad informerade om den bok som planeras utkomma på
Sanerius förlag, som är en bearbetad och utökad version av den dokumentation (i SMDF:s
Medlemsblad nr 11) från det seminarium om matematik och språk som SMDF, i samverkan
med SMS och SMaL, genomförde i mars 2005. Boken redigeras av Håkan Lennerstad och
Christer Bergsten. För att säkra ekonomin har förlaget bett om en grundplåt från de
medverkande föreningarna, där SMS utlovat 5000 kr. Lennerstad undrade om SMDF på
motsvarande sätt kunde stödja projektet (möjligen mindre belopp) och då skulle SMDF bli
synligt på publikationen. Detta ärende har tidigare diskuterats i styrelsen och efter en kortare
diskussion lämnades ärendet till den nya styrelsen för beslut.
14. Mötesordförande förklarade mötet avslutat.
Omedelbart efter årsmötesförhandlingarnas avslutning avtackades varmt den avgående
ordföranden Barbro Grevholm, liksom den avgående styrelseledamoten Astrid Pettersson och
sammankallande i valberedningen Katarina Kjellström.
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