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Såsom framkom av SGS historiska tillbakablick som bifogades  med  medlemsbrevet för 
december 2009  - och som tecknades av en av våra grundare  tillika ordförande för 
föreningen mellan 1998-2009 Lars Andersson -  bildades vår förening den 12 maj 1998. I år 
inleder vi med andra ord det tolfte år som föreningen arbetar för att sprida kunskap om 
åldrande och äldre i samhället. 
 
Styrelsen har under året haft följande ordinarie ledamöter: Sandra Torres, ordförande, 
Torbjörn Svensson, vice ordförande, Veronika Wallroth, sekreterare, Barbro Dahlbäck, 
kassör, Lena Dahlberg, informationsansvarig, Peter Öberg och Lars Andersson samt som 
suppleanter Ann-Britt Sand och Christina Hjorth Aronsson. Revisorer har varit Kristina 
Larsson och Mårten Lagergren, revisorssuppleant Gert Alaby. Valberedningen utgjordes av 
Bo Malmberg (sammankallande), Boo Johansson och Ingalill Rahm Hallberg. 
 
Under året har vi haft fem protokollförda styrelsesammanträden. Det första hölls den 3 
februari, det andra den 28 april, det tredje den 28 september, det fjärde den 20 oktober och 
det femte den 1 december. Samtliga sammanträden hölls på Äldrecentrum i Stockholm.  
 
Årsmötet ägde rum den 13 mars vid Örebro Universitet i samband med Sveriges 
Gerontologidag. Gerontologidagens tema var  ”Politik för en åldrande befolkning: valfrihet 
och begränsningar”. Efter inledningen av prof. Lars Andersson (NISAL, Linköpings 
universitet) och fil. dr. Ann-Britt Sand (Örebro universitet) föreläste prof. och rektorn för 
Högskolan i Dalarna Agneta Stark, vVD för Folksam Gunnar Andersson, fil. dr. Clary 
Krekula (Karlstad Universitet), fil. dr. Gun-Britt Trydegård (Stockholms universitet), fil. dr. 
Christina Hjorth-Aronsson (Örebro universitet) och Ann-Britt Sand (se ovan). Dagen 
avslutades med en summering av föreläsningarnas huvudteman för vilket Lars Andersson 
och Ann Britt Sand ansvarade. 
 
Stora Gerontologipriset utdelas årligen av SGS tillsammans med KP:s jubileumsfond till en 
person  som gjort en stor insats för gerontologin eller de äldres situation. KP:s Jubileumsfond 
beviljar medel så att mottagaren erhåller 20.000 kronor, förutom ett diplom samt 
hedersmedlemskap i SGS. Årets mottagare av priset, som är ett erkännande av en 
utomordentlig insats inom området åldrande och äldre, blev Ingalill Rahm Hallberg. Hon är 
professor och chef för Vårdalinstitutet, ett institut som bedriver tvärprofessionell vård- och 
omsorgsforskning där en betydande del är fokuserat mot äldres situation. Ingalill har 
ansvarat för flera större studier inom äldreområdet, hon har en omfattande vetenskaplig 
produktion och har varit författare eller medförfattare till ett flertal läroböcker. Hennes 
insatser för att öka kunskapen om de äldres hälsa och livsvillkor har varit betydande, och 
hennes entusiasm och drivkraft har medfört att forskningen inom äldreområdet har 
förstärkts. 
 
Föreningen har arrangerat sammanlagt fem aktiviteter under året förutom den årliga Sveriges 
Gerontologidag. Arrangemangen har rönt förhållandevis stor uppskattning bland dem som 
deltagit, men borde ha varit mer besökta. fil dr. Annika Taghizadeh (NISAL, Linköpings 
universitet) höll en föreläsning med tema ”Att åldras med funktionshinder” den 3 februari. 



Ett halvdagsseminarium hölls också med tema ”Teknik för äldre: att underlätta och öka den 
sociala delaktigheten” den 20 oktober. Medverkande vid detta var: med dr. och leg. 
arbetsterapeut Åsa Larsson (NISAL, Linköpings universitet), docent och leg. arbetsterapeut 
Louise Nygård (Karolinska Institutet) och fil. dr. Christel Borg (Blekinge Tekniska 
Högskola). Den sedvanliga prisföreläsningen hölls den 28 september av mottagaren av Stora 
Gerontologipriset 2009 med tema ”Vård och omsorg till äldre: var är den sociala 
dimensionen?”.  Sist men inte minst har vi fortsatt serien av filmseminarier med att visa ”The 
Savages” den 28 april och ”Sjunde himlen” den 1 december.  Doktorand Veronika Wallroth  
inledde  diskussionen efter den första filmen medan fil. dr. Torbjörn Bildtgård (Stockholms 
universitet) höll i diskussionen efter den andra.  
 
Arbetet i de två etablerade nätverksgrupperna har legat nere under året - nätverket för 
boendefrågor (NÄB) och nätverket för utbildningsfrågor (NUG). Det nyaste nätverket - det 
svensk-japanska nätverket – har däremot varit aktivt.  
 
En del förändringar har ägt rum under året när det gäller kommunikationskanalerna som vi 
använder oss av för att sprida information om våra aktiviteter. Under året har vi skaffat en 
ny e-post adress (info@sgs.nu) som vi hoppas ska göra det enklare för våra medlemmar att 
komma ihåg hur man når oss. Hemsidan (www.dfr.se/sgs) har uppdaterats kontinuerligt 
under året. Vi har också köpt en ny domän för den så förberedelserna för migreringen av 
hemsidan till vår nya adress (www.sgs.nu) har också pågått under året. Intressant i 
sammanhanget är också att vi har jobbat för att få fram medlemmarnas e-post adresser och 
har upprättat en adresslista för föreningen som gör det enklare att kommunicera med dem. 
Medlemsutskicket har sänts ut  tre gånger (januari, augusti och december) i år. Vi har också 
skickat det sista medlemsutskicket för året via e-post till de medlemmar som har försett oss 
med deras e-post adresser. 
 
Vid årsskiftet hade föreningen 265 betalande medlemmar. Det är en minskning med ca 11 
medlemmar jämfört med förra året. Eftersom den som inte betalar sin årsavgift försvinner ur 
medlemsregistret, ”förskönas” inte medlemsantalet av namn som ligger kvar sedan många 
år. Det är alltid några som inte förnyar sitt medlemskap, därför finns det anledning att 
upprepa att medlemsvärvning är en ständigt pågående process. Det finns alltså fortfarande 
många runt om i landet som borde gå med i föreningen, och det krävs krafttag av styrelsen 
och medlemmarna för att vända utvecklingen. Vi ber dig därför att engagera dig för 
föreningen. Ditt stöd behövs för att aktualisera frågor som rör åldrandet samt främja 
gerontologisk forskning och utbildning. 
 
 
 
 
Lena Dahlberg   Barbro Dahlbäck  Ann-Britt Sand  
 
 
 
 
Christina Hjorth-Aronsson  Torbjörn Svensson  Lars Andersson 
     
 
 
 
Peter Öberg    Veronika Wallroth   Sandra Torres   

mailto:info@sgs.nu
http://www.sgs.nu/

