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Årsberetning for perioden mars 2003 til mars 2004 
 
 
Styret 
 
Styret har siden forrige årsmøte bestått av: 
 
Kristian Seip, leder 
Dag Normann, nestleder 
Øyvind Solberg, sekretær/kasserer 
Bjørn Dundas, redaktør INFOMAT 
Helge Holden 
Audun Holme 
Nils Voje Johansen 
 
Vara: Erik Bedos, Åsvald Lima 
 
Revisor har vært Olav Njåstad. 
 
Styret har avholdt tre møter (29. april 2003, 3. juni 2003, 14. januar 2004). Ved møtet 3. juni 
2003 ble det vedtatt å la den delen av styret som er lokalisert ved NTNU, fungere som 
arbeidsutvalg for styret. 
 
Abels verker 
 
Solgt à kr 5000                                                     32  
Solgt à kr 2500 (æresdoktorer 2002)                    10 
Til Matematisk institutt, UiO                               10 
Rest                                                                     148  
Totalt                                                                   200 
 
Det vil si at det er solgt 7 eksemplarer siden forrige generalforsamling. Inntektene av salget av 
restopplaget tilfaller foreningen. Det representerer et inntektspotensial på kr. 740.000,- 
  
Abelsymposiene 
 
Styret for Niels Henrik Abels minnefond vedtok 16. desember 2003 å etablere årlige 
Abelsymposier. Norsk matematisk forening har påtatt seg organiseringen av disse. For 
informasjon om Abelsymposiene, se http://www.matematikkforeningen.no/abelsymposiene/. 
Det første Abelsymposiet skal avholdes i 2004.  



 
EMS 
 
Foreningens medlemskap i European Mathematical Society (EMS) ble i 2003 oppgradert. Det 
innebærer en økning i kontingenten fra 340 euro i 2002 til 1080 euro i 2003. Audun Holme og 
Kristian Seip er foreningens delegater ved EMS’ rådsmøte i Uppsala i juni 2004. Helge 
Holden er sekretær for EMS. 
 
Tidsskrifter 
 
Nordisk matematisk tidsskrift (Normat) har utkommet som tidligere. Antall abonnenter er ca. 
600. Ansvarshavende redaktør har vært Marius Overholt, Universitetet i Tromsø. 
 
Fra 2003 har de nordiske matematiske foreninger og Institut Mittag-Leffler inngått en avtale 
med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) om utgivelse av Normat. Avtalen 
gjaldt i første omgang for 2003, men er forlenget til 2004.  
 
Marius Overholt vil fratre stillingen som ansvarshavende redaktør ved årsskiftet 2004/05. 
Styret arbeider med å finne hans etterfølger.     
 
Magnus Landstad er fremdeles norsk redaktør i Mathematica Scandinavica.  
 
INFOMAT og foreningens nettsider 
 
Foreningen har i 2003 fått domenenavnet ”matematikkforeningen.no”. Styret har arbeidet 
med å oppgradere foreningens nettsider.  
  
Foreningens nyhetsblad INFOMAT er fra mai-nummeret 2003 nettbasert.  
 
Foreningens logo 
 
Det er nå utarbeidet en logo for foreningen. Den offentliggjøres på årsmøtet 25. mars 2004.  
 
Ski og matematikk 
 
Ski og matematikk 2004 ble avholdt på Rondablikk 8.-10. januar. Det var mindre deltagelse 
enn det har vært de siste årene, 20 voksne og ingen barn. Dette skyldes nok at undervisningen 
ved NTNU og UiO startet tidligere i år enn tidligere, ved NTNU var den allerede i gang. 
Arrangementet var tradisjonelt, med frilek før lunsj,  matematikk mellom lunsj og kveldsmat 
og avslappende faglige(?) samtaler utover kvelden. Se  
http://www.matematikkforeningen.no/ski.html for nærmere informasjon om program og 
deltagelse. 
 
På grunn av kollisjon med den nordiske kongressen, som finner sted på Island 6.-9. januar 
2005, har styret vedtatt at Ski og matematikk utgår i 2005. 
 
 
 
 
 



Abelkonkurransen 
 
Abelkonkurransen er en matematikk-konkurranse for elever i videregående skole. 
Konkurransen arrangeres av Norsk matematisk forening gjennom en spesielt oppnevnt ”Abel-
komité”. Den har i 2002/2003 bestått av: 
 
Anders Høyer Berg  
Finn Holme 
Nils Voje Johansen 
Pål Hermunn Johansen 
Johannes Kleppe 
Hans Bie Lorentzen 
Magnus Dehli Vigeland 
 
 
For skoleåret 2002/2003 ble finalen avholdt 13. mars 2003 ved Matematisk institutt, UiO. De 
seks beste ble 
 
Dávid Kunszenti-Kovács,         Lycée Français (Oslo) 
Paul Kjetil Soldal Lillemoen,   Øystese gymnas 
David Narum,                            Lillestrøm videregående skole 
Matias Holte,                             Vågsbygd videregående skole 
Jørgen Avdal,                             Årdal videregående skole 
Rune Valle,                                Hammerfest videregående skole  
 
Disse seks deltok også i den Internasjonale matematikk-olympiaden (IMO) i Tokyo 13.-14. 
juli 2003. Norges lag kom på 42. plass (mot 44. plass året før). Dávid Kunszenti-Kovács fikk 
sølvmedalje, mens Rune Valle og David Narum fikk ”honorable mention”.  
 
For mer informasjon, også om Baltic Way 2002 og Nordisk matematikk-konkurranse 2003, 
vises til årsmeldingen til ”Abel-komiteen”.  
 

Trondheim, 5. mars 2004 
 
 
 

Kristian Seip 


