SMDF
Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning

Verksamhetsberättelse 2004
Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), bildades den 22 januari 1999.
Föreningen har under år 2005 arbetat för att konsolidera sin verksamhet. Året har för SMDF
utmärkts av deltagande i två stora seminarier/konferenser. Den ena ägde rum i januari
månad och var SMDF:s eget seminarium och den andra var den stora ICME-konferensen
i Köpenhamn.
Styrelsen har bestått av ordföranden Barbro Grevholm, vice ordföranden Christer
Bergsten, sekreteraren Astrid Pettersson, kassören Thomas Lingefjärd och ledamoten
Jesper Boesen samt suppleanterna Lil Engström och Bengt Åhlander. För stadgetext och
övriga resultat av valen vid årsmötet hänvisas till mötesprotokollet och till föreningens
hemsida www.mai.liu.se/SMDF. Föreningens hemsida har skötts av Christer Bergsten.
Den särskilda medlemssidan som upprättats är tillgänglig endast för medlemmar via kod.
Där finns även ett diskussionsforum tillgängligt.
Årsmötet ägde rum i anslutning till SMDF:s seminarium MADIF 4 och till
matematikbiennalen. Styrelsen har sedan årsmötet haft ett konstituerande styrelsemöte
den 21 januari, samt ett möte 18-29 oktober (per capsulam). Förutom dessa formella
protokollförda styrelsemöten har styrelsen haft löpande kontakt via elektronisk post, post
och telefon i olika frågor för att genomföra och planera föreningens verksamhet och där
bl.a. styrelsens arbetsordning diskuterats.
Föreningens stora händelse under året var dess seminarium den 21-22 januari. Tre
plenarföreläsningar och ett tjugotal paperpresentationer (med diskutant) fick de över
hundratalet deltagarna vara med om. Dokumentationen från seminariet har färdigställts
under året och skickats ut till medlemmarna och till deltagarna under sommaren/hösten.
Vid matematikbiennalen i januari i Malmö presenterades verksamheten i en utställning,
där även medlemsblad och de utgivna böckerna fanns tillgängliga. Föreningen hade också
en utställning vid den internationella konferensen ICME-10 i Köpenhamn i juli.
Utställningarna var mycket välbesökta. Föreningen presenterades också i Köpenhamn i
en föreläsning tillsammans med den danska systerföreningen FMD. Ordföranden och vice
ordföranden deltog för föreningens räkning i ett seminarium i april för handledare i den
nordiska forskarskolan i Vasa. Föreningen har även presenterats vid andra konferenser
och seminarier av styrelsemedlemmarna.
SMDF ansvarar för utgivande av en skriftserie som bl.a. innehåller dokumentation från
de seminarier föreningen genomfört. Det medlemsblad som utkommit sedan december
1999 har under 2004 utkommit med ytterligare nummer, som innehåller både kortare
artiklar och längre forskningsartiklar. Forskarskolans doktorander har också presenterat
sina arbeten i medlemsbladet. Christer Bergsten har redigerat medlemsbladet. Styrelsen
har aktivt arbetat för att få medlemmarna att göra sig hörda i medlemsbladet.

Föreningen hade vid årets slut ett sextiotal betalande medlemmar.
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