Stadgar för Svenska Matematikersamfundet
(senaste ändrade 2005-05-04)
1
Samfundet är en sammanslutning av matematikens utövare och vänner. Medlemskap kan även erhållas av institutioner, skolor och juridiska personer. Samfundet har till
ändamål att främja utvecklingen inom matematikens olika verksamhetsfält och att
befordra samarbetet mellan matematiker och företrädare för ämnets tillämpningsområden.
2
Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen. Medlem kan vinna ständigt
medlemskap genom att betala därför fastsälld avgift. De därigenom uppkomma
förpliktelserna för samfundet skall på lämpligt sätt framgå av räkenskaperna. Till
hedersledamot kan samfundet utse därtill förtjänt person.
3
Samfundet sammanträder minst två gånger om året. Kallelse till samfundsmöte
skall utsändas minst en vecka före mötesdagen. Ett preliminärt program för läsåret skall
utsändas i början av detta.
4
Styrelsen skall bestå av fem personer. Representation i styrelsen för yngre
matematiker och för matematiker verksamma inom skola och inom tillämpningsområden
bör eftersträvas. För att styrelsebeslut skall gälla fordras att tre närvarande
styrelsemedlemmar är eniga om beslutet.
5
Vid ledningen av samfundets arbete åligger det särskilt styrelsen att göra upp en
plan för det kommande läsårets verksamhet. Styrelsen skall vidare i samråd med
lokalombuden fungera som valberedning såvida inte särskild valberedning utsetts vid
årsmötet.
6
På varje universitetsort och i övrigt på de orter där förhållandena det påkallar skall
samfundet ha ett lokalombud. Dennes uppgift skall vara att hålla kontakt med på orten
verksamma matematiker och samfundet närstående föreningar. Lokalombudet skall

hjälpa styrelsen med att arrangera samfundets verksamhet på orten och därvid taga
erforderliga initiativ.
7
Samfundets räkenskaper löper per den 1:a maj. Årsmötet hålles i maj eller juni.
Senast 14 dagar före årsmötet skall revisorerna erhålla räkenskaper, protokoll och övriga
för revisionen erforderliga handlingar.
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Vid årsmötet skall förekomma:
Val av mötesordförande.
Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
Framläggande av styrelse- och revisionsberättelser.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och en femte
styrelsemedlem.
Val av lokalombud.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Fastställande av medlemsavgifter.
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Beslut vid samfundets möten fattas med enkel majoritet utom vid frågor
omnämnda i 10. Ordföranden har utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör vid lika
röstetal. Endast närvarande fysiska personer har rösträtt.
10
För ändring av dessa stadgar krävs av förslag härom, efter att ha antagits på ett
samfundsmöte, i sak oförändrat antages av påföljande samfundsmöte och därvid stödes
av minst 2/3 av de avgivna rösterna. För att en stadgeändring skall träda i kraft, måste den
godkännas vid två på varandra följande möten, varav åtminstone det ena är ett årsmäte.
Kallelse till det senare mötet skall utgå minst 14 dagar i förväg och innehålla lydelsen av
ändringsförslaget. Vid eventuell upplösning av samfundet skall förfaras på motsvarande
sätt.

