Svensk Förening för
Matematikdidaktisk Forskning, SMDF
Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm.
§ 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten.
§ 2 Till mötesordförande valdes Christer Bergsten, Linköping och till mötessekreterare
Göran Emanuelsson, Göteborg.
§ 3 Att justera protokollet och sköta ev rösträkning valdes Gerd Brandell, Luleå och
Thomas Lingefjärd, Göteborg.
§ 4 Framlagd dagordning och mötets utlysande godkändes.
§ 5 Arbetsgruppen som utsågs vid Minikonferensen i Sundsvall 980121 redogjorde för
sitt arbete. Bilaga 1.
§ 6 Syfte och stadgar för den tilltänkta föreningen, SMDF diskuterades, bl a
behandlades relationen mellan SMDF och andra föreningar med engagemang för
utveckling av matematikutbildningen i Sverige. För att tydligare visa att SMDF
välkomnar samarbete med lärarföreningar och gärna ser lärare i matematik som
medlemmar gjordes några mindre ändringar i förslagen till stadgar.
§ 7 Förslag till verksamhet framlades av arbetsgruppen. Bilaga 2.
§ 8 Det beslutades att bilda Svensk Förening för Matematikdidaktisk Fosrkning,
SMDF. Stadgarna i Bilaga 3 fastställdes.
Medlemsavgiften för år 1999 fastställdes till 200 kr.
Medlemsavgiften för år 2000 fastställdes likaledes till 200 kr.
§ 9 Följande val förrättades till SMDF:
Till ordförande för 1 år: Christer Bergsten, Linköping
Till styrelseledamöter för 1 år: Göte Dahland, Göteborg och Helena Lilja, Västerås
Till styrelseledamöter för 2 år: Barbro Grevholm, Lund och Ulla Runesson, Göteborg
Till styrelsesuppleant för 1 år: Ann Ahlberg, Göteborg
Till styrelsesuppleant för 2 år: Johan Lithner, Umeå
Till revisor för 1 år: Edor Oscarsson, Växjö
Till revisor för 2 år: Mikael Holmquist, Göteborg
Till revisorsuppleant för 1 år: Madeleine Löwing, Göteborg
Till valberedning inför årsmötet år 2000: Gerd Brandell, Luleå och Bengt Johansson,
Göteborg
§ 10 Det konstituerande mötet för Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning,
SMDF, förklarades avslutat av mötesordföranden, tillika nyvalde ordföranden Christer
Bergsten, som tackade för förtroendet att leda den nya föreningen. Christer tackade
också alla närvarande för deltagande och engagemang.
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Bilaga 1. Arbetsgruppens föredragning

Vid Minikonferensen i Sundsvall den 20-21 januari 1998 bildades en arbetsgrupp för
att förbereda bildandet av en svensk förening för matematikdidaktisk forskning och
att ansvara för att ett konstituerande möte i Stockholm skulle ordnas i januari 1999.
Arbetsgruppens medlemmar har varit Christer Bergsten (sammankallande), Barbro
Grevholm, Helena Lilja, Johan Lithner och Ulla Runesson. Diskussionen inom
arbetsgruppen har huvudsakligen skett via elektronisk post. Dessutom har delar av
arbetsgruppen träffats vid två informella möten under året. En hemsida,
"Matematikdidaktik" på internet upprättades där diskussionen kunde följas.
Till organisationskommitté för mötet i Stockholm den 22 januari 1999 på
Lärarhögskolan i Stockholm, utsågs Christer Bergsten, Barbro Grevholm och Bengt
Johansson. En förannonsering av mötet skedde i juni 1999 och slutannonsering i
september 1999 på en egen hemsida på internet (även länkad från sidan
"Matematikdidaktik") . Informationen skickades till deltagare enligt förteckning från
Minikonferensen i Sundsvall, kompletterad med personer verksamma inom området
som inte var närvarande där. En annons skickades till tidsskriften Nämnaren för att
införas där.
Ett förslag till stadgar och idéer för föreningens verksamhet publicerades på hemsidan
"Matematikdidaktik". Efter inkomna synpunkter justerades förslaget inför mötet i
Stockholm den 22 januari 1999. Detta förslag skickades även före mötet till anmälda
deltagare.

Bilaga 2. Förslag till verksamhet från arbetsgruppen
Detta är ju inget årsmöte utan ett konstituerande möte. Därför behöver vi inte komma
med ett förslag till verksamhetsplan. Därmed är det oklart vad föreningens första år
kommer att handla om. Följande kan vara lämpligt:
– Den nya styrelsen etablerar erforderliga konton för skötseln av föreningens ekonomi
och former för administrationen.
– Den nya styrelsen utarbetar en långsiktig "generell" verksamhetsplan (utan formell
status) och en verksamhetsplan för årsmötet år 2000.
– Den nya styrelsen ska arbeta med att informera om att föreningen existerar, och på så
sätt locka medlemmar, och etablera kontakter med liknande föreningar, bl a i Norden och
genom ERME. En del av detta arbete bör ske genom utvecklingen av en hemsida på
Internet.
– Möjligen planera in en aktivitet under 1999 och ett seminarium i samband med
biennalen 2000 i Göteborg.
– Söka ekonomiskt stöd
Exempel på verksamhet SMDF kan bedriva
• arrangera seminarier, konferenser och andra aktiviteter inriktade mot forskning och
utvecklingsarbete i matematikdidaktik
• samarbeta med och söka stöd hos andra föreningar, institutioner, organisationer och
myndigheter, både nationellt och internationellt, som verkar för att stärka och sprida
kunskap om den matematikdidaktiska forskningen och förbättra kvaliteten på
undervisning och lärande i matematik
• informera om matematikdidaktisk forskning via en egen hemsida på internet
• verka för att underlätta publicering av matematikdidaktiskt forskningsarbete, liksom
matematikdidaktik i allmänhet, i tidsskrifter och böcker

Bilaga 3

Stadgar för
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning
antagna vid föreningens konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm

Syfte
§1
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, förkortat SMDF, är en organisation
som vill verka för att stimulera, utveckla och bredda intresset för matematikdidaktisk
forskning och forskarutbildning i Sverige.
§2
SMDF vill värna om och utveckla den matematikdidaktiska forskningens kvalitet och
bidra till spridningen av resultat från matematikdidaktisk forskning.
§3
SMDF vill vara ett forum för samarbete och tanke- och erfarenhetsutbyte mellan
personer verksamma inom och intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i
matematikdidaktik.

Medlemskap
§4
Medlemskap i SMDF är öppet för enskilda personer som stöder föreningens syfte.
§5
Medlemskap löper årsvis från den 1 januari genom inbetalning av en av årsmötet
fastställd årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas in senast en månad efter
årsmötet. Medlemmar som efter skriftlig påminnelse ej betalt medlemsavgiften anses ha
utträtt ur föreningen.
§6
Medlem som uppträder illojalt mot föreningen eller medvetet motverkar dess syfte kan
uteslutas ur SMDF. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med 3/5 majoritet av
samtliga ordinarie ledamöter. Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet som
fastställer beslutet.
§7
Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse enskild person till hedersmedlem.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Årsmöte
§8
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt med en
röst per medlem. Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet
(utom i ärenden då §22 är tillämplig).
§9
Årsmötet äger rum under första kvartalet.
§10
Kallelse med fastställd dagordning skickas genom styrelsens försorg till alla medlemmar
minst två månader före årsmötet. Erforderliga handlingar skickas ut senast tre veckor
före årsmötet.
§11
Motion till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.
§12
Efter årsmötet upprättas ett protokoll som undertecknas av mötets ordförande,
sekreterare och ytterligare vid mötet två särskilt valda personer. Protokollet tillsänds
medlemmarna senast en månad efter årsmötet.
§13
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut,
revisorernas berättelse, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av budget, medlemsavgift samt arvoden
9. Verksamhetsplan
10. Ärenden som styrelsen angivit i kallelsen
11. Ärenden som medlem skriftligen begärt (motioner)
12. Val av
– ordförande för 1 år
– fyra styrelseledamöter för 2 år; första gången väljs två av dessa för 1 år
– två styrelsesuppleanter med angivande av den ordning i vilken de
ersätter ordinarie ledamot
– två revisorer och en revisorssuppleant för två år; första gången väljs en
av revisorerna för 1 år
– två ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande
§14
Ett extra årsmöte kan hållas inom en månad efter det att minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begärt detta hos styrelsen, eller på begäran av styrelsen. Kallelse ska
skickas ut senast 14 dagar i förväg, övriga handlingar senast 7 dagar i förväg.

Styrelse
§15
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen fattar sina
beslut genom majoritetsomröstning. Beslutsmöten ska protokollföras.
§16
Styrelsen består av en ordförande och ytterligare fyra personer, samt två suppleanter.
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
§17
Styrelsen ska
– verkställa årsmötets beslut och mellan årsmötena leda föreningens arbete
– utarbeta förslag till verksamhetsplan
– vid årsmötet i verksamhetsberättelse och bokslut redovisa föreningens aktiviteter och
ekonomi under det gångna året
– bereda ärenden till årsmötet

Ekonomi
§18
Föreningen baserar sin ekonomi på medlemsavgifter, donationer och andra bidrag som
tillställs föreningen, samt eventuella överskott på verksamhet som föreningen bedriver.
§19
Föreningens räkenskaper löper per kalenderår och fastställs vid årsmötet.
§20
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för att granska föreningens
verksamhet och räkenskaper. Dessa får ej samtidigt vara ledamöter av styrelsen.
§21
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Ändring av stadgar och föreningens upphörande
§22
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske om förslag därom finns på dagordningen
till ett årsmöte och beslut därom fattas på två på varandra följande årsmöten med minst
2/3 majoritet. Samma regel gäller för beslut om föreningens upphörande. Användning av
inom föreningen eventuella kvarstående medel beslutas av det sista årsmötet.

