
Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik 
(LMNT)

Föreningens årsmöte äger rum den 14 mars 2020 kl 13.00 i sal K438 

Svante Arrhenius Väg 16A på Stockholms universitet. (Det är ingången 
på norra kortsidan, se Google maps. Sal K438 ligger 2 trappor upp och 
sedan direkt till höger – om du/ni inte hittar eller inte kommer in ring 
0707-644350)

Kl. 13:00 Årsmötesförhandlingar, se dagordning nästa sida.

Kl. 14:15 Föreläsning/workshop med Cecilia Christiansen. Datumet för 
årsmötet är Pi-dagen och därför går programmet i matematikens
tecken

Cecilia arbetar på Carlssons skola och undervisar i matematik på mellan- och högstadiet. Hon 
har gett ut många böcker som främst har tagit upp Singaporemetoden: blockmodellen och 
Rädda ekvationen. Cecilia fick Ingvar Lindqvist-pris i matematik 2000, Gleerups 
matematikstipendium 2010 och Guldäpplet 2017. Cecilia hade flera välbesökta 
programpunkter på senaste Matte-biennalen och är en ofta anlitad föredragshållare till 
studiedagar etc. Vi är mycket glada och tacksamma att hon ställer upp på vårt årsmöte. Vi ser 
fram emot!

Motiveringen till Guldäpplepriset:

”Med stort engagemang och uppfinningsrikedom kombinerar hon klok pedagogik med nya 
idéer, där tekniken blir ett redskap för att ge eleverna ökade möjligheter att utveckla sitt 
kunnande i matematik”. 

Efter workshopen dukas det upp en lätt buffé bestående av 
västerbottenpaj(pie), sallad och alkoholfri dryck som LMNT bjuder på. Det
kommer också finnas vin och öl till självkostnadspris. Om du vill ta del av 
mat måste du anmäla dig till mötet senast den 10 mars till 
bodil.nilsson100@gmail.com

Alla medlemmar är välkomna på mötet. Om du är intresserad av att delta 
och bor utanför Stockholmsområdet kan du få bidrag till resan med högst 
500 kronor. Om din resekostnad är högre finns möjlighet att ansöka om 
extra resebidrag. Kontakta då seila.demir@gmail.com

De som ännu inte är medlemmar är välkomna och betalar då 150 kr och 
blir medlemmar under 2020.



Kopiera gärna och dela ut till kollegor. Tillfälle till god fortbildning!

Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik 
(LMNT)

Årsmöte i Stockholm den 14 mars 2020
Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av två justeringspersoner som jämte ordföranden justerar protokollet

5. Mötets behöriga utlysande

6. Uppföljning av föregående protokoll i de fall frågorna inte behandlas separat under 
mötet.

7. Årsberättelse för Föreningen LMNT för verksamhetsåret 2019

8. Ekonomisk berättelse för år 2019 och revisionsberättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.

10. Fastställande av budget 2020

11. Fastställande av medlemsavgift för 2020

12. Inkomna motioner

OBS! Ska skickas in senast 10 mars till    kontakt@lmnt.org

13. Riktlinjer för kommande verksamhetsår

a) Kontakter med myndigheter:

b) Lärarassistenter, institutionstekniker

c) Kontakter med medlemmarna

d) Hemsidan

e) LMNT-nytt

f) E-post

mailto:kontakt@lmnt.org


g) Medlemsbrev

14. Medlemsregistreringssystem

15. Val

a) Val av ordförande

b) Val av kassör

c) Val av övriga styrelseledamöter

d) Val av valberedning

e) Val av revisorer

f) Val av representanter för

i. Kemilärarnas resurscentrum

ii. Resurscentrum för Fysik

iii. Internationella frågor

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande


	Årsmöte i Stockholm den 14 mars 2020

