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Samfundet har 484 individuella medlemmar, varav 331 är ständiga medlemmar; sedan
tillkommer 17 institutionella medlemmar. Styrelsen har för närvarande följande samman-
sättning:

Mats Andersson, ordförande
Tobias Ekholm, vice ordförande
Sara Maad Sasane, sekreterare
Milagros Izquierdo Barrios, skattmästare
Jana Madjarova, femte ledamot

Denna styrelseberättelse avser verksamhetsperioden juni 2011�juni 2012. Styrelsearbetet
har till allra största delen bedrivits via e-post, men även traditionella möten har förekom-
mit.
Verksamhetsåret började med att man vid årsmötet i Stockholm i juni 2011 valde en

ny styrelse med Mikael Passare som ordförande, Mats Andersson som vice ordförande, och
övriga tre ledamöter som ovan. Efter Mikael Passares tragiska bortgång 15 september gick
Mats Andersson in som ordförande, och kvarvarande fyra styrelseledamöter valde, efter
samråd med valberedningen, in tidigare ordföranden Tobias Ekholm som ny vice ordföran-
de, temporärt fram till höstmötet; detta i syfte att behålla kontinuiteten i styrelsearbetet.
De anhöriga till Mikael Passare har planerat att skapa en fond till hans minne. Samfundet

har under året fonderat inbetalda medel i avvaktan på att fonden instiftas.

Vid årsmötet 2011 �ck den nya styrelsen i uppdrag att försöka hitta en långsiktig lösning
för medlemsutskickets framtida publicering. Under Mikael Passares ledning utsåg styrelsen
i augusti en redaktion bestående av Per-Anders Ivert, chefredaktör, Ulf Persson, reporter,
Anders Källström, teknisk redaktör samt Sara Maad Sasane, redaktionssekreterare. Man
beslutade vidare att uskicket hädanefter ska ges ut fyra gånger per år, i oktober, decem-
ber, februari och maj. Senare under hösten beslutade styrelsen även att utskicket fr o m
december 2011 heter SMS bulletinen.
Samfundets höstmöte ägde rum i Linköping 18-19 november med det traditionsenliga

temat juniora matematiker. Förutom huvudtalaren Tobias Ekholm deltog ett �ertal juniora
talare från olika lärosäten som presenterade sin forskning. Mötet var lyckat och det är
viktigt för samfundet med detta återkommande juniortema. Vid medlemsmötet beslutades
att ge bifall till att Tobias Ekholm är medlem i styrelsen fram till årsmötet 1012. Jana
Björn utsågs till ny ledamot i valberedning efter Tobias Ekholm.

Skolornas matematiktävling, SMT, för gymnasister är en av samfundets viktigaste ut-
åtriktade aktiviteter. Det svenska laget kom hem med en silvermedalj från IMO 2011 i
Amsterdam (Simon Lindholm). Kvalomgången 2011 hölls 27 september. Det är glädjande
att antalet deltagare är fortsatt högt. Finalen 2011 gick i Linköping och vanns av Mår-
ten Wiman (Danderyds gymnasium) och Simon Lindholm (Kärrtorps gymnasium, Sthlm),
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båda med full poäng. Två träningsläger har genomförts under den aktuella perioden, ett ge-
mensamt nordiskt i Sorö, Danmark, strax före IMO 2011, i vilket det svenska laget deltog,
och ett inför IMO 2012 för ett utvidgat lag i Stockholm i mars 2012.
Den generösa sponsringen av SMT från Brummer & Partners är mycket viktig för ge-

nomförandet av tävlingen, träningslägren och inte minsta marknadsföringen av tävlingen.
Samarbetet har också resulterat i andra åtgärder för att synliggöra svensk matematik; bl a
har B&Ps VD tillsammans med samfundets ordförande skrivit en debattartikel. Tränings-
lägret i mars 2012 hölls i B&Ps lokaler i Stockholm och i samband med detta anordnades
en �tävling� mellan deltagande gymnasister och matematiker på B&P, förstärkta av förra
årets segrare Rebecca Sta�as. Detta gav upphov till artiklar i DI och DN, samt ett inslag
i Rapport.

Tävlingskommitten har under 2011/2012 bestått av:
Jana Madjarova (ordf), Göteborg
Mats Boij (KTH, sedan hösten 2011)
Thomas Gunnarsson (Luleå tekniska universitet)
Milagros Izquierdo (Linköpings universitet, sekreterare)
Dag Jonsson (Uppsala universitet)
Peter Kumlin (Chalmers/GU)
Rikard Olofsson (Uppsala universitet)
Victor Ufnarovski (LTH)
Paul Vaderlind (SU)
Frank Wikström (LTH)

Styrelsen vill tacka kommitten för det stora arbete som den lägger ned på tävlingen och
det efterföljande arbetet med förberedelser och genomförande av olympiaddeltagandet.

Samfundets årsmöte 2012 äger rum i Göteborg och huvudtalare blir Robert Berman,
Wallenbergpristagare 2010. En höjdpunkt är utdelandet av Wallenbergpriset som i år går
till Kristian Bjerklöv och Andreas Rosén (tidigare Axelsson), efter förslag från en kommitté
som består av Kurt Johansson (ordf), Nils Dencker och Carel Faber. Styrelsen vill tacka
dem för deras noggranna arbete.
Till sist vill styrelsen tacka lokalombuden för att de ger samfundet en snabb informa-

tionskanal ut till våra medlemmar inom högskolesektorn samt att de förser SMS-bulletinens
redaktion med information.

Göteborg 10 maj 2012 å styrelsens vägnar

Mats Andersson
ordförande


