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2013/2014

Samfundet har 404 medlemmar, varav 346 ständiga medlemmar;
därutöver tillkommer 17 institutionella medlemmar. Styrelsens nuva-
rande sammansätting är:

• Pär Kurlberg (ordförande)
• Milagros Izquierdo Barrios (vice ordförande)
• Frank Wikström (skattmästare)
• Kristian Bjerklöv (sekreterare)
• Jana Madjarova (femte ledamot)

Denna styrelseberättelse avser verksamhetsperioden juni 2013 - juni
2014. Styrelsearbetet har till stor del bedrivits via epost, men även
traditionella möten har förekommit.

Samfundets höstmöte ägde rum i Uppsala den 22 november. Tra-
ditionsenligt var temat juniora matematiker. Förutom huvudtalaren
H̊akan Samuelsson Kalm (Wallenbergpristagare 2013), deltog ett an-
tal juniora talare fr̊an olika lärosäten som presenterade sin forskning.
Mötet var lyckat — presentationerna var överlag mycket bra, och det
är viktigt för samfundet med detta återkommande juniortema.

Mailinglistan sms-announce har skapats för att n̊a ut till medlemmar
som ej är knutna till n̊agon matematisk institution.

Mikael Passares minnesfond har för första g̊angen delat ut Mikael
Passares stipendium. Ett stipendium per tävlingsklass delas ut till en
elev som har gjort en speciellt god prestation i Känguru-tävlingen.
2014 års stipendiater är Simon Nauclér, Julia Thorén, Jacob Ahlman
Bohm, samt Martina Ohlsson. Ett speciellt hedersomnämnande gick
till Danny Karlsson.

Under det g̊angna läs̊aret har Skolornas matematiktävling (SMT) ar-
rangerats i vanlig ordning av tävlingskommittén som under 2013/2014
bestod av

• Mats Boij (KTH)
• Thomas Gunnarsson (Lule̊a tekniska universitet)
• Axel Hultman (Linköpings universitet)
• Peter Kumlin (Chalmers/GU)
• Jana Madjarova (Chalmers/GU, ordförande)
• Victor Ufnarovski (LTH)
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• Paul Vaderlind (SU)
• Frank Wikström (LTH, sekreterare)

Det svenska laget kom hem med en silvermedalj (Mårten Wiman)
och en bronsmedalj (Lisa Lokteva) fr̊an IMO 2013 i Santa Marta,
Colombia. Finalen 2013 genomfördes p̊a KTH i Stockholm och vanns
av Johan Sannemo (Danderyds gymnasium). P̊a andra plats kom Lisa
Lokteva (Hvitfeldtska) och p̊a tredje Lars Åström (Malmö Borgarsko-
la). Tv̊a träningsläger har genomförts under den aktuella perioden, ett
gemensamt nordiskt i Sorö, Danmark, strax före IMO 2013, i vilket
det svenska laget deltog, och ett inför IMO 2014 för ett utvidgat lag i
Stockholm i april 2014. Samarbetet mellan SMT och Brummer & Part-
ners fortsätter. Den generösa sponsringen möjliggör genomförandet av
tävlingen i allmänhet och de mycket nyttiga träningslägren i synnerhet.

Under 2013 tog vi emot en substansiell donation fr̊an Torsten Eke-
dahls familj. Pengarna kommer under åtskilliga år att användas som
prispengar för alla finalister, samt för det Särskilda Ekedahlpriset. Det-
ta delas ut för exceptionella framg̊angar i SMT och i internationella
tävlingar. Den förste pristagaren blev Mårten Wiman, som vunnit den
svenska tävlingen och NMC tv̊a g̊anger, samt f̊att IMO-medaljer b̊ade
2012 och 2013.

Styrelsen vill tacka kommittén för det stora och viktiga arbetet med
den svenska tävlingen och med träningen inför den internationella olym-
piaden.

Samfundets årsmöte äger rum i Lund den 13 juni. Årets huvudtalare
är Elizabeth Wulcan, Wallenbergpristagare 2013. Årets Wallenbergpris
g̊ar till Fredrik Viklund efter förslag fr̊an en kommitté best̊aende av
Carel Faber (ordf.), Bernt Wennberg samt Tobias Ekholm. Styrelsen
vill tacka dem för deras noggranna arbete.

Till sist vill styrelsen tacka lokalombuden för att de ger samfundet
en snabb informationskanal till v̊ara medlemmar inom högskolesektorn,
samt att de förser SMS bulletinens redaktion med material.

Stockholm 7 juni å styrelsen vägar

Pär Kurlberg
ordförande


