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Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF) bildades den 22 januari 1999. SMDF är
medlemsförening i den nordiska paraplyorganisationen NoRME (Nordic Society for Research in
Mathematics Education) där ordförande är Mette Andresen (Norge). Vid utgången av 2013 hade
föreningen 90 medlemmar. Styrelsen har 2014 bestått av ordföranden Ola Helenius, vice ordförande
Lovisa Sumpter, sekreteraren Andreas Ryve, kassören Eva Norén och ledamoten Linda Mattsson samt
suppleanterna Annica Andersson och Per Nilsson. Florenda Gallos-Cronberg och Eva Taflin har varit
ordinarie revisorer med Thomas Lingefjärd som revisorsuppleant. Valberedning till 2015 har varit
Johan Häggström samt Robert Gunnarsson.
Årsmötet ägde rum i Umeå, på Umeå universitet i samband med Madif 9, den 5 februari. Styrelsen har
efter årsmötet haft ett konstituerande elektroniskt styrelsemöte under våren 2014 (via e-post). Förutom
detta styrelsemöte har styrelsen haft löpande kontakt via elektronisk post kring olika frågor för att
diskutera och planera föreningens verksamhet, bl.a. kring anordnande av ytterligare aktiviteter utöver
forskningsseminariet MADIF samt om representanter från SMDF i NoRME.
SMDF:s Medlemsblad har nu inte kommit ut på två år på grund av brist på inkommande material.
Hemsidan har under 2014 funnits på servrar på Linköpings universitet, men flyttas nu till NCM:s
servrar för att styrelsen enklare skull kunna uppdatera webbsidorna. Konkreta idéer för modernisering
av webbsidan har diskuterats under 2014.
Under 2014 diskuterades att SMDF skulle ordna ett seminarium eller konferens 2015. Det beslutades
att vi inte skulle ordna ett eget utan delta som samarrangör till en konferens som Linköpings
universitet planerade till maj 2015. När denna text skrivs är det fortfarande oklart om
Linköpingskonferensen blir av eller ej då den finansiering som söktes inte beviljades
I samband med NORMA 2014 valdes Lovisa Sumpter till SMDFs representant i NoRME och Annica
Andersson valdes som suppleant.
Dokumentationen från SMDF:s forskningsseminarium MADIF9 (redigerad av Ola Helenius, Arne
Engström, Tamsin Meaney, Per Nilsson, Eva Norén, Judy Sayers och Magnus Österholm) är när
denna text skrivs fortfarande under produktion. Prognosen är att den kan skickas till tryck före
utgången av mars 2015.
En programkommitté har tillsatts för planeringen av SMDF:s nästa forskningsseminarium MADIF10
som kommer att genomföras i februari 2016 i Karlstad i anslutning till Matematikbiennalen. I
programkommittén ingår Johan Häggström (ordförande), Ola Helenius, Eva Norén och Judy Sayers.
Kommittén kommer att kompletteras med fler personer samt en ansvarig för den lokala
organisationen.
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