
Generalforsamling 2016 - årsberetning

Årsberetningen oppsummerer foreningens aktiviteter fra forrige årsmøte, som ble holdt 27. mai
2015.

Styret.
Styret har bestått av følgende fem personer:

Petter Andreas Bergh (leder)
Kristian Seip (nestleder)
Elena Celledoni (sekretær/kasserer)
Andreas Leopold Knutsen
Erlend Fornæss Wold

Alle beslutninger er blitt fattet ved at saker har sirkulert på e-post.

Medlemmer og medlemskap.
Antall livsvarige medlemmer er nå i overkant av 300; vi fikk 6 nye i perioden. Siden EMS-

medlemskap ikke lenger betales via foreningen, men direkte på nettsiden til EMS, har vi ikke oversikt
over hvor mange av foreningens medlemmer som er EMS-medlemmer.

Foreningen er medlem av følgende organisasjoner:
● European Mathematical Society (EMS)
● International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM - Elena er foreningens

representant/kontaktperson)
● Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA)

Medlemskapet i ICIAM er nytt av året. Tidligere var alle de nordiske landene representert via
den kunstige paraplyorganisasjonen Nordiska föreningen för Tillämpad och Industriell Mathematik
(NORTIM), fordi ICIAM ikke var åpen for små foreningsmedlemmer. Dette endret seg i fjor, og
NORTIM ble da oppløst.

Abelsymposiene.
Abelsymposiet 2015 hadde tittelen Operator Algebras and Applications, og ble holdt på Hurtigru-

ten i tidsrommet 7.-11. august 2015. Det var totalt 45 deltagere, hvorav 17 norske. Foreningen hadde
bevilget nøyaktig 600.000 kroner til arrangørene.

Den vitenskapelige komiteen bestod av Alain Connes (IHES), Joachim Cuntz (Münster) og George
Elliott (Toronto). Arrangementskomiteen bestod av Christian Skau (NTNU), Toke M. Carlsen (NT-
NU), Nadia Larsen (UiO) og Sergey Neshveyev (UiO).

Årets symposium, med tittelen Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Con-
trol, arrangeres 16.-19. august i Rosendal.

Symposiet for 2017 ble tildelt en gruppe med Jan A. Christophersen, Ragni Piene og Kristian
Ranestad (alle ved UiO), og har tittelen Geometry of Moduli.
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Abelstipendene.
Abelstipendene for studieåret 2015-2016 hadde ordinær søknadsfrist 15. april 2015. Det kom da

inn kun én søknad, og denne ble innvilget:
Andrea Tenti (UiB - 20.000 kroner)

Det ble besluttet å utlyse en ekstra runde, med søknadsfrist 30. september 2015. det kom da inn fire
søknader, og tre av disse ble innvilget:

Ulrik Bo Rufus Enstad (NTNU - 20.000 kroner)
Haakon Holm Guldbrandsrud (NTNU - 50.000 kroner)
Helge Skarestad (NTNU - 50.000 kroner)

Totalt ble det altså delt ut 140.000 kroner.

Abelkonkurransen.
Finalen ble holdt på NTNU 1. mars 2016. Under prisseremonien på kvelden varmet Roger Anton-

sen opp med et foredrag, mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut premiene. Vinneren
av konkurransen ble Weronika Wrzos-Kaminska fra Nadderud vgs.

Publikasjoner.
De fem nordiske matematikkforeningene driver tidsskriftet Mathematica Scandinavica. Norsk re-

daktør for tiden er Paul Arne Østvær (UiO).
Inntil 2012 var foreningen også involvert i tidsskriftet Normat. Etter dette ble tidsskriftet drevet vi-

dere mer eller mindre på privat initiativ, men på nettsidene framsto det likevel som om foreningen sto
bak. Disse ble redigert i september 2015, slik at Normat nå ikke fremstår som et tidsskift i foreningens
regi.

ICM 2022.
Foreningen mottok i juli 2015 et brev fra François Loeser, som skrev på vegne av komiteen som

jobber med Frankrikes søknad til IMU om å få arrangere ICM 2022 i Paris. Det ble spurt om vår
forening kan skrive et støttebrev. Dette er vi positive til, når vi får sett et utkast til søknaden.

Abelfondet - forlenget avtale.
Pengene for Abelsymposiene og Abelstipendene kanaliseres via Abelfondet, og reguleres gjennom

fireårige avtaler. Ny avtale for perioden 2016-2019 ble (rutinemessig) inngått høsten 2015. De årlige
satsene forblir uforandret: 550.000 kroner for Abelsymposiet og 200.000 kroner for Abelstipendene.
Foreningen fikk ikke gjennomslag for økt sats for Abelsymposiet, fra 550.000 til 600.000 kroner.

Nye hjemmesider.
Foreningens hjemmesider skal oppgraderes og over på Wordpress.

Trondheim, 29. mai 2016
Petter Andreas Bergh
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