Protokoll från årsmöte med SMDF den 21 mars 2009 i Stockholm
Närvarande: Christer Bergsten, Niklas Bremler, Anette Jahnke, Monica Johansson,
Thomas Lingefjärd, Eva Norén
1. Mötet öppnades och Christer Bergsten valdes som mötesordförande och Anette Jahnke
som mötessekreterare. Som protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Niklas
Bremler och Monica Johansson. Dagordningen fastställdes med tillägget av en övrig
fråga från Monica.
2. Styrelsens verksamhetsberättelse behandlades, bokslut,
revisorernas berättelse, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Verksamhetsberättelsen fastställdes och beslut togs enligt revisorernas berättelse och
styrelsen gavs ansvarsfrihet.
3. Thomas redogjorde för 2009 års budget. SMDF har ca 40 medlemmar. Ekonomin ser bra
ut. Budgeten fastställades. Medlemsavgift fastställdes till 200 kr för 2010. Styrelsen ges
inget arvode.
4. Verksamhetsplanen diskuterades. Förslag gavs på att SMDF gör något i anslutning till
LUMA som går i Linköping i september. Monica önskar få input om webbplatsens
innehåll och form både från styrelsen och medlemmarna. Madif7 har enligt gamla
styrelsens beslut en programkommitté som består av: Christer Bergsten (ordf.), Eva
Jablonka, Katarina Kjällström, Tomas Lingefjärd och Tine Wedege.
Christer informerade om att arrangörerna för Matematikbiennalen kommer söka pengar
från Riksbankens Jubileumsfond för att ha ett forskningstråk genom biennalen.
Förhoppningsvis kan inbjudna forskare även medverka vid Madif7.
Den diskuterade verksamhetsplanen antogs med tillägget att en programkommitté
tillsatts.
5. Inga extra ärende hade angivets i kallelsen och inga motioner från medlemmar hade
inkommit.
6. Val av ny styrelse. Valberedningen har bestått av Eva Norén och Kristina Juter. Till
ordförande för ett år valdes Christer Bergsten. Niklas Bremler och Anette Jahnke valdes
som styrelseledamöter på 2 år (nyval). Annika Andersson valdes som styrelsesuppleant
på två år.
Mikael Holmqvist omvaldes till revisor för två år. Kristina Juter valdes som
revisorsuppleant för två år (nyval).
Eva Norén valdes som sammankallande för valberedningen (omval). Eva Norén ska
tillfråga Tomas Bergqvist om att ingå i valberedningen.
Peter Nyström och Tine Wedege avgår från styrelsen. Den nya styrelsen och årsmötet
tackade Peter och Tine för gott arbete.
7. Övriga ärenden
Ompekning behövs för webbplatsens adress. Beslut togs att Monica tar hand om detta
och beställer ompekning.
Styrelsen beslöt att göra ett nytt försök med att arbeta via ett diskussionsforum på nätet.
Konstituerande möte ska göras via diskussionsforumet.
8. Årsmötet avslutades.
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