
Generalforsamling 2017 - årsberetning

Årsberetningen oppsummerer foreningens aktiviteter fra forrige årsmøte, som ble holdt 15. juni
2016.

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 2 nye i perioden. Foreningens med-

lemmer får rabatt på medlemskap i EMS, AMS og LMS. Når det gjelder personlige medlemskap i
EMS, betales ikke disse via foreningen, men direkte av den enkelte på nettsiden til EMS. Vi har ikke
oversikt over hvor mange av foreningens medlemmer (eller matematikere i Norge generelt) som er
EMS-medlemmer, men mistenker at tallet er lavt. Vi oppfordrer selvsagt alle matematikere i Norge
til å melde seg inn i både vår forening og EMS.

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)

Disse tre foreningsmedlemskapene koster oss tilsammen omtrent 17.000 kroner i året.
Annethvert år holder EMS sitt store medlemsmøte, EMS Council. Dette ble arrangert i Berlin i juli

2016, og delegater fra vår forening var Kristian Ranestad (UiO) og Hans Munthe-Kaas (UiB). Det
ble der holdt valg til den såkalte Executive Committee, som møtes flere ganger i året, og som står for
mye av driften av EMS. Vår forening stilte der med Hans Munthe-Kaas som kandidat. På forhånd
hadde vi kontaktet alle de nordiske matematikkforeningene (Sverige, Danmark, Island og Finland)
for å prøve å stille med en felles nordisk kandidat, men bare Sverige tok seg bryet med å svare på
henvendelsen (og de sendte et støttebrev for Munthe-Kaas). Det var 15 kandidater til 6 ledige plasser,
og Munthe-Kaas ble ikke valgt inn. Den danske matematikkforeningen hadde sin egen kandidat, som
heller ikke ble valgt inn. De to nordiske kandidatene kom videre til finalerunden. I følge Munthe-
Kaas var det tydelig at det hadde foregått en god del politikk og kampanje på forhånd, og at en felles
nordisk (eventuelt skandinavisk) kandidat ville hatt gode sjanser.
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Abelsymposiene.
Abelsymposiet 2016 hadde tittelen Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and

Control, og ble holdt i Rosendal i tidsrommet 16.-19. august 2016. Det var totalt 42 deltagere. For-
eningen hadde bevilget nøyaktig 525.000 kroner til arrangørene, men for første gang i historien ble
ikke pengene brukt opp. Arrangørene betalte tilbake 125.000 kroner tidligere i år.

Den vitenskapelige komiteen bestod av Elena Celledoni (NTNU), Terry Lyons (Oxford), Bern Øk-
sendal (UiO), Frédéric Patras (Nice) og Jesús Sanz-Serna (Madrid).

Årets symposium, med tittelen Geometry of Moduli, arrangeres 7.-17. august i Svolvær. Arrangører
er gruppen for algebraisk geometri ved UiO.

Symposiet for 2018 ble tildelt topologimiljøet ved NTNU, og temaet blir topologi og data.

Abelstipendene.
Abelstipendene for studieåret 2016–2017 hadde ordinær søknadsfrist 15. april 2016. Det kom da

inn seks søknader, og fire av disse ble innvilget:
Francesca Azzolini (UiB - 20.000 kroner)
Lorenzo Borghi (UiB - 60.000 kroner)
Davide Illiano (UiB - 40.000 kroner)
Norunn Wankel (NTNU - 60.000 kroner)

Totalt ble det altså delt ut 180.000 kroner.

Abelkonkurransen.
Finalen ble holdt på NTNU 7. mars 2017. Under prisseremonien holdt Jo Røislien et foredrag, mens

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut premiene. Vinneren av konkurransen ble Marius
Stensrud fra Ski vgs.

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

daktør for tiden er Paul Arne Østvær (UiO). Foreningens medlemsblad Infomat redigeres av Arne
Sletsjøe.

Nye hjemmesider.
Foreningens hjemmesider ble i 2016 oppgradert og flyttet over på Wordpress.

Trondheim, 9. mai 2017
Petter Andreas Bergh
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