
 
 

Inbjudan till konferens 
 

Kvinnor och matematik 7 
 

14-16 juni 2009 
 
Konferensen är den sjunde svenska konferensen på temat Kvinnor och matematik. Den arrangeras 
av nätverket Kvinnor och matematik i samarbete med Matematiska vetenskaper vid Göteborgs 
universitet och Chalmers . Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av ett 
genusperspektiv på lärande och undervisning i matematik, och av matematiken i sig. Lärare för 
elever från förskola till högskola, forskare och andra inbjuds att delta. 
 
Programmet består av föredrag, gruppdiskussioner och utställningar. God tid för social samvaro 
och en utflykt under måndag eftermiddag kommer också att ingå i programmet.  
 
Preliminärt program: 
Söndag 14 juni  
12.00 Registrering och enkel lunch 
13.00-17.00 Föredrag och arbetsgrupper  
Gemensam middag 
 
Måndag 15 juni 
8.30-11.30 Föredrag 
11.30 Lunch 
13.00-16.00 Föredrag och arbetsgrupper 
ca 16.30 Utflykt med middag 
 
Tisdag 16 juni 
8.30-12.30 Föredrag 
12.30 Lunch 
13.30-15.00 Paneldiskussion och avslutning 
 
Inbjudna föredragshållare: 
Hilary Povey (UK), Tine Wedege (Danmark), Riitta Sorro (Finland), Gerd Brandell, Erica Lindahl, 
Barbro Grevholm, Madeleine Löwing, Susanne Gennow, Anette Jahnke, Ulla Dinger, Lars-Erik 
Persson, Maria Johansson, Alma Masic, Per Jönsson, Josefin Åberg Sjöholm, David Sumpter, 
Lovisa Sumpter, Johanna Almer 

 
Alla konferensdeltagare inbjuds att bidra med ett kortare föredrag eller en poster. Vi tar gärna 
emot förslag till teman för arbetsgrupper. Intyg om deltagande kommer att tillhandahållas, 
eftersom programmet kan ses som kompetensutveckling. 
 



Aktiviteter: 
På måndag eftermiddag anordnas en utflykt till Navet i Borås, www.navet.com. Kostnaden för 
denna ingår i konferensavgiften.  
 
Kommunikationer och logi: 
Konferensdeltagarna ansvarar själva för bokningen av och kostnader för resa och logi. Man tar 
sig lätt till Göteborg från flygplatsen (Landvetter) med flygbussen. Bussen stannar vid Korsvägen 
(spårvagnar), på Kungsportsavenyn och Kungsportsplatsen, och vid Centralstationen (Nils Ericson 
terminalen). Se hotellets websida för att se vad som är bäst för dig. Konferensen äger rum på 
Matematiska Vetenskaper, mitt i Chalmersområdet. Se kartan på 
www.chalmers.se/HyperText/Kartor.html. Mer om institutionen hittar du på: 
www.chalmers.se/math. 
 
Under juni är det flera arrangemang i Göteborg bl.a. Volvo Ocean Race. Vi rekommenderar att 
man så snart som möjligt bokar hotell. Några förslag ges nedan: 
 
Studentrum: 1080kr för 2 nätter (per person i dubbelrum, ange bokningsnr 12666801) 
SGS veckobostäder, Utlandagatan 24, S- 412 80 GÖTEBORG, www.sgsveckobostader.se 
Tel. +46 (0)31 333 63 90, Fax. +46 (0) 31 333 63 91 
epost: vb@sgsveckobostader.se  
 
Hotel (alla inom en 20-minuters promenadavstånd, eller kortare med spårvagn.  Flora är mest 
centralt, City hotel närmast campus): 
--Hotel Flora, Grönsakstorget 2, www.hotelflora.se 
tel 031 13 86 16, epost: info@hotelflora.se  
pris: GU-avtal 859kr/natt. Ange gruppens bokningsnummer 104708 
--Hotel Lilton 
tel 031 82 88 08, www.lilton.se 
pris: GU-avtal enkelrum 695 kr/natt, dubbelrum 895 kr/natt. Ange konferensens namn.  
--Hotel Liseberg Heden 
tel 031-750 69 10, www.liseberg.se 
pris: GU-avtal enkelrum 995 kr/natt 
--City Hotel 
tel 031 708 4000, www.cityhotelgbg.se 
 
 
Konferensavgift: 
Konferensavgiften för deltagare är 1300 kr exkl. moms. Avgiften täcker bland annat 
konferensmaterial, luncher, kaffe, buffé på söndag, samt utflykt med middag på måndag. 
Avgiften inkluderar också en konferensrapport. Konferensavgiften kommer att faktureras.  
 



Anmälan och information: 
Anmälan skall ske senast 1 maj. Anmälan skall innehålla  

• namn, adress och telefonnummer samt e-postadress där man lätt kan nås 
• faktureringsadress 
• vilket stadium man är verksam på (om man är lärare) 
• om man vill hålla ett föredrag eller bidra med en poster 
• speciella behov angående mat 

 
Anmälan kan ske med e-post, fax eller till nedanstående adress: 
 
Kvinnor och matematik 7 
Institutionen för matematik och matematisk statistik 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
 
Fax: 090-786 52 22 
E-post: catarina.rudalv@math.umu.se 
 
 
 
 
Ytterligare information om konferensen ges av: 
Laura Fainsilber   Catarina Rudälv 
tel: 031-772 3560  tel: 090-786 51 31 
e-post: laura@chalmers.se  e-post: catarina.rudalv@math.umu.se 
 


