
Norsk Matematisk Forening - Generalforsamling 2022 – Årsberetning 
 
Årsberetningen oppsummerer foreningens aktiviteter fra forrige årsmøte, som ble avholdt 
13. desember 2021 digitalt.  
 
 
Styret har bestått av følgende: 
 Hans Munthe-Kaas, UiB (leder) 
 Bjørn Dundas, UiB (nestleder) 
 Irina Markina, UiB (kasserer) 
 Nadia Larsen, UiO (styremedlem) 
             Katrin Grunert, NTNU (styremedlem) 
 Marius Thaule, NTNU (styremedlem) 
 Cordian Riener, UiT (suppleant) 
 Sigmund Selberg, UiT (suppleant). 
 
 
Siden siste generalforsamling er vi kommet ut av pandemisituasjonen, og aktivitetene har 

begynt å normalisere seg. Sommeren og høsten var preget av at mange møter var utsatt, og 

måtte tas opp igjen i 2022. Forøvrig er krigen i Ukraina et tema som har preget flere av de 

internasjonale organene vi er med i. Foreningens styre vedtok 27/2/2022 en uttalelse, med 

den sentrale paragrafen: 

 

 « ... Vi fordømmer på det sterkeste den russiske regjeringens brutale invasjon av Ukraina og 
vi støtter IMUs avgjørelse om å ikke avholde den internasjonale matematikkongressen i 
Sankt Petersburg. …» 
 
 
Medlemmer og medlemskap.  
Antall livsvarige medlemmer er i overkant av 300, det er kommet 10 nye livsvarige 
medlemmer i denne perioden. Foreningens medlemmer får rabatt på medlemskap i EMS, 
AMS og LMS. Medlemskap i disse foreningene betales direkte av den enkelte, og ikke via 
Norsk matematisk forening. Vi oppfordrer 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) euromathsoc.org 
- International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) iciam.org 
- Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) cimpa.info 

Giulia di Nunno er president i CIMPA Scientific Council.  
- EU-Maths-in eu-maths-in.eu . Denne foreningen beskjeftiger seg med kontakt 

mellom matematikk i akademia, industri og innovasjonsbedifter. Det er ikke 
medlemsavgift. NMF har undertegnet et Memorandum of Understanding, 2014.  

Norge er medlem av International Mathematical Union gjennom Det Norske 
Videnskapsakademi (DNVA).  
 
 
 



Deltakelse i styrende organer for foreningens medlemsorganisasjoner 
- IMU council: ICM ble avlyst, og IMU council ble avholdt i Helsinki i juni 2022, med 

norske representanter Irina Markina, Sergei Neshveev og Petter Andreas Bergh 
(digitalt pga. covid). Delegater til IMU utpekes fra DNVA.  

- EMS council ble avholdt i Bled, Slovenia i juni 2022 med Hans Munthe-Kaas som 
norsk representant.  

- EMS Presidents meeting ble avholdt i september 2022 med Hans Munthe-Kaas som 
norsk representant (digitalt).  

- ICIAM governing body hadde møte i Glasgow i september 2022. Hans Munthe-Kaas 
deltok digitalt.  

- CIMPA governing body møttes i Oslo i februar 2023 med Giulia di Nunno og Hans 
Munthe-Kaas som norske representanter.  

 
 
Abelsymposiene og Abelkonkurransen.  
Symposiet 2021 ‘Triangulated Categories in Representation Theory and Beyond’  ble tildelt 
Petter Bergh og algebragruppen ved NTNU. Det ble avholdt (utsatt) sommeren 2022. 
Abelsymposium 2023 «Partial Differential Equations: Waves, Nonlinearities and 
Nonlocalities» er tildelt Mats Ehrnström og PDE gruppen ved NTNU, avholdes 13.-16. juni 
2023: https://www.ntnu.edu/imf/abel2023 
 
Abelstyret har avtale med NMF for perioden 2021 – 2025. I avtalen skal Abelsymposiene 
avholdes hvert annet år fra 2021. Abelstyret støtter Abelkonkurransen med 500.000 kr hvert 
år og Abelsymposiene med 650.000 kr hvert annet år.  
 
Det utlyses søknader til Abelsymposiet 2025. Frist kort søknad: 31. august 2023.  
 
Abelstipendene. Stipendene har vært finansiert av PGS gjennom Abelstyret. PGS har ikke 
fornyet avtalen om stipendiene, så stipendene har ikke vært delt ut de siste årene. Det bør 
diskuteres om vi kan finansiere stipendene over andre midler.  
 
Abelkonkurransen. Ansvarlig  for konkurransen er Dag Wessel Berg, NTNU. Årets 
premieutdeling i Abelkonkurransen ble arrangert på NTNU 7. mars 2023. James Jia fra 
Blindern VGS gikk av med seieren, og går videre til matematikk olympiaden. Katrin Grunert 
representerte NMF ved utdelingen.  
 
Baltic Way. Matematikk konkurransen Baltic Way er en lagkonkurranse der land fra Norden, 
Baltikum og Østersjøen deltar. Konkurransen for 2022 ble avholdt i Tromsø i november, 
med ca. 70 deltakere: balticway2022.no .  Sankt Petersburg fikk pga. krigen i Ukraina ikke 
delta. Rekkefølge på lagene: 1) Polen, Tyskland, Litauen, Estland, Danmark, Latvia, Sverige, 
8) Norge, Finland, Island. Arrangementet var et samarbeide mellom NMF og Lie-Størmer 
Senter i Tromsø, med Cordian Riener som hovedansvarlig. Spesiell takk til Dávid Kunszenti-
Kovács og Pål Hermunn Johansen som hadde ansvaret for konkurransens matematiske 
innhold.  
 



Nasjonalt matematikermøte 2021 ble utsatt til 2022 pga. Covid-19. Møtet ble avholdt i 
Tromsø 1.-2. september 2022, med Boris Kruglikov og Cordian Riener UIT som lokale 
arrangører.  
 
Viggo Brun Prisen. Viggo Brun Prisen 2022 ble tildelt Assoc. Prof. Nina Holden, Courant 
Institute, at New York University: 
“ for her exceptionally deep and broad contributions to probability theory, especially for 
her work on random surfaces and quantum gravity in two dimensions ”. 

Nina Holden ble hedret sammen med vinner 2020  John Christian Ottem ved Norsk 
Matematikermøte 2022 (NMM22), i Tromsø.  
 
Nordisk kongress. Den 28. kongress som skulle vært i Finland i 2020 ble utsatt to år. Den ble 
avholdt 18.-21. August 2022, Aalto University Finland. Den 29. kongress arrangeres i Aalborg 
3-7. juli 2023, ncm29.math.aau.dk .  
 
Publikasjoner.  
De fem nordiske matematikkforeningene driver tidsskriftet Mathematica Scandinavica. 
Norsk redaktør for tiden er Paul Arne Østvær (UiO). Foreningens medlemsblad Infomat 
redigeres av Arne Sletsjøe.  
 
 
 
Tromsø 10. mars 2023,  

 
Hans Munthe-Kaas (Leder NMF) 


