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Medlemsantalet i föreningen har under året varit ganska litet eftersom få
medlemmar ansluter sig de år Madif inte äger rum. Den 22 november 2017 hade
föreningen 10 medlemmar samt två hedersmedlemmar. Styrelsen har under 2017
bestått av ordföranden Maria Johansson, vice ordförande Ola Helenius,
sekreteraren Cecilia Kilhamn, kassören Eva Norén och webansvarig Linda
Mattsson, samt suppleanterna Jöran Petersson och Yvonne Liljekvist.
SMDF är medlemsförening i den nordiska paraplyorganisationen NoRME
(Nordic Society for Research in Mathematics Education) där Yvonne Liljekvist
varit föreningens representant under året.
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 24 mars 2017, med ett konstituerande möte
för styrelsen direkt efteråt. Utöver detta har följande möten ägt rum:
Styrelsemöte den 24/3 i Stockholm
Videomöte den 5/5
Extra årsmöte den 2/6 i Stockholm
Styrelsemöte den 2/6 i Stockholm
Programkommittén för Madif 11 som äger rum i januari 2018 har varit
verksamma på sitt håll, med Yvonne Liljekvist och Johan Häggström som
kontaktpersoner.
En viktig fråga under året har varit den stadgeändring som ägt rum i syfte att
ändra medlemsregistreringen från 1 år till 2 år, så att de medlemmar som
tillkommer under Madif finns kvar som medlemmar fram till nästa Madif.
Följande stadgeändring togs på de två årsmötena:
Medlemskap löper 2-årsvis från 1 januari jämna år genom inbetalning
av en av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas
in i samband med anmälan till MADIF alternativt en månad efter
årsmötet. Medlemmar som efter skriftlig påminnelse ej betalt
medlemsavgiften anses ha utträtt ut föreningen.
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Medlemsavgiften för de två åren 2018/2019 har fastställts till 300 kronor.
Ett omfattande arbete har gjorts under året för att uppdatera föreningens websida
http://matematikdidaktik.org.
SMDF:s Medlemsblad har övergått till elektronisk form och heter nu
SMDFbladet och nr 1 utkom i slutet av våren.
Dokumentationen från SMDF:s forskningsseminarium MADIF10 har blivit
färdigställd och tryckt.
Förslag har tagits fram om att skapa ett symposium för frågor om handledning
inom det matematikdidaktiktiska fältet. Ett sådant symposium skulle med fördel
kunna hållas vartannat år de år Madif inte äger rum.
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