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Såsom framkom av ett av medlemsbreven som vi skickade  i början av året kännetecknades 
2010 av att styrelsen lade fokus på att ta fram nya aktiviteter för vår förening och på att vara 
mer  aktiv  i  den  offentliga  debatten.  En  skrivelse  skickades  till  exempel  till  både 
Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet för att uppmärksamma urholkningen av 
kompetensen  inom äldreomsorgen. Skrivelsen  skickades också  till SKL, Universitetskansler, 
Socialutskottet, Utbildningsutskottet, Socialstyrelsen, Oppositionspartierna i Riksdagen, PRO 
samt  tidningarna  Socionomen,  Dagens  Samhälle  och  SPRF  Tidningen.  Spridningen  av 
skrivelsen  skedde  också  via  styrelsemedlemmarnas  egna  nätverk  och  även  via 
medlemmarnas. Föreningens styrelse har med andra ord varit aktivt i det som skulle kunna 
kallas  för  lobbyverksamhet  kring  äldre  och  åldrande  frågor  i  vårt  land  och  har  på  så  vis 
använt året till det vi hade bestämt oss för att göra en särskild satsning på under 2010.  
  
Årsmötet  ägde  rum  den  11  februari  vid  Ersta  Sköndal Högskola  i  samband med  Sveriges 
Gerontologidag.  Gerontologidagens  tema  var  ”De  äldres  behov  och  äldreomsorgens 
förutsättningar”.  Efter  inledningen  av  rektorn  för  Ersta  Sköndal  Högskolan,  Jan‐Håkan 
Hansson, och  av  SGS ordf. prof.  Sandra  Torres  (då  vid  Linköpings Universitet, numera  vid 
Uppsala Universitet)  föreläste  prof. Mats  Thorslund  (Karolinska  Institutet),  prof.  Ingegerd 
Fagerberg  (Ersta Sköndal Högskola), Fil. Dr. Tove Harnett  (Hälsohögskolan  i  Jönköping), Fil. 
Dr. Marianne Winqvist (Uppsala Universitet) och Fil. Dr. Agneta Törnquist (Vårdalinstitutet). 
Dagen  avslutades  med  en  summering  av  föreläsningarnas  huvudteman  för  vilket  SGS 
ordförande 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 
beviljade  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  professorn  och 
litteraturvetaren Merete Mazzarella. Priset delades som ett erkännande av en utomordentlig 
vetenskaplig och kulturell insats inom området åldrande och äldre. Merete har under många 
år  bidragit  med  viktiga  böcker  och  tidningsartiklar  om  åldrandets  existentiella  frågor: 
konsten att bli gammal, etik och beröring i vård och omsorg, ensamhet, förhållandet mellan 
generationerna. Hon har bl.a. skrivit böckerna Hem från festen 1992 om hennes mors liv och 
död; När  sommaren  svänger  sig  kring  sin  axel. Om  konsten  att  bli  gammal  2000; När  vi 
spelade Afrikas  stjärna. En bok om barnbarn 2008;  Ingen  saknad,  ingen  sorg 2009, om en 
dag i Zacharias Topelius liv som gammal man. Hon kommer i våras ut med boken Resa med 
rabatt. Om att bli pensionär, har föreläst flitigt om åldrande och livsberättelser i Sverige och 
Finland samt skrivit artiklar och krönikor i ämnet.  
 
 



Föreningen  har  arrangerat  sammanlagt  fyra  aktiviteter  under  året  förutom  den  årliga 
Sveriges Gerontologidag.  Året  startades med  denna  årliga  endagskonferens  och  fortsatte 
med ett filmseminarium den 2 mars (Filmen som visades då hade titel ”The Bucket List”) och 
en föreläsning av fil dr. Fredrik Snellman (Umeå Universitet) med tema ”Att fånga ålder(ism) 
i människors vardagliga  liv”  som hölls den 27 april. Den  sedvanliga prisföreläsningen hölls 
den 29 september av mottagaren av Stora Gerontologipriset 2010 med tema ”Att resa med 
rabatt: pensionering som existentiell erfarenhet”. Prisföreläsningen anordnades i samarbete 
med  Finlandsinstitutet  och  rönte  stor  uppskattning.  Dryga  230  personer  närvarade  vid 
prisföreläsningen  vilket  utgör  en  av mest  besökta  aktiviteter  vi  har  anordnat  under  det 
senaste året. 
 
En del  förändringar ägde  rum under 2009 när det gäller kommunikationskanalerna som vi 
använder oss av för att sprida information om våra aktiviteter. Vi införskaffade oss en ny e‐
post adress (info@sgs.nu) för att göra det enklare för medlemmarna och allmänheten att ta 
kontakta med oss och  inledde flytten av vår hemsida till en ny domän med en webbadress 
som också är enklare att komma  ihåg  (www.sgs.nu). Under 2010 har vi  fortsatt  flytten av 
hemsidan till den nya domänen och vidareutvecklat vår kommunikation med medlemmarna. 
Vi har till exempel börjat skicka vidare den information som vi får om spännande aktiviteter 
inom vårt område till medlemmarna via e‐post och har också vidareutvecklat ett nyhetsblad 
i syfte att öka kommunikationen mellan styrelse och medlemmarna. Under 2010 skickade vi 
två sådana; ett  i  juni och et annat  i september. I nyhetsbladen  i fråga uppmärksammade vi 
våra medlemmars deltagande  vid den Nordiska Kongressen  i Gerontologi  som ägde  rum  i 
Reykjavik  i våras och  inte minst prof. Laura Frataglioni  (Karolinska  Institutet) som  fick  ’The 
Sohlberg’s Nordic Prize in Gerontology 2010’.  
 
I samband med ett av nyhetsbladen som vi skickade under 2010 bad vi medlemmarna att 
höra av sig med  idéer på aktiviteter som SGS kunde satsa på framöver. En del doktorander 
och nydisputerade hörde av sig och bad SGS att utveckla  färdighetsinriktade workshop  för 
dem och forum för diskussion. Under 2010 har styrelsen diskuterat olika typer av satsningar 
för doktorander och nydisputerade  inom området äldre och åldrande.  I slutet på 2010  tog 
styrelsen  kontakt  med  den  ena  av  ledarna  för  det  FAS‐finansierade  nätverket  för 
socialvetenskaplig  forskning  om  äldre  och  åldrande,  prof.  Stina  Johansson  (Umeå 
Universitet),  i  syfte  att  inventera  möjligheter  att  samarbeta  kring  den  typen  av 
färdighetsinriktade workshop  som  har  efterlysts.  I  ansökan  som hon  lämnade  in  till  FAS  i 
början på 2011 för fortsatt finansiering av nätverket har flera sådana workshopen skissats  i 
samarbete med SGS. Om finansiering säkras kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar 
ett paket  färdighetsinriktade workshop med  fokus på publicering och konferensdeltagande 
inom  området  äldre  och  åldrande.  Styrelsen  har  också  tagit  fram  en  ny  satsning  för 
doktorander och nydisputerade: en endagskonferens som planeras till hösten 2011. 
 
Frågan om medlemsantalet är alltid aktuellt. Det ter sig därför viktigt att informera om hur vi 
har  jobbat  för  att  öka medlemsantalet.  En  av  de  saker  vi  har  gjort  för  att  kunna  ha  en 
ordentlig inblick i föreningens egentliga storlek är att vi satsat på att rensa medlemsregistret 
från medlemmar som inte betalat den årliga avgiften. Vår förening betalar en avgift baserad 
på  medlemsantalet  till  både  den  Nordiska  Gerontologiska  Föreningen  (NGF)  och  den 
internationella föreningen ’International Association for Gerontology and Geriatrics’ (IAGG). 
Det  är  därför  viktigt  att medlemsregistret  är  aktuellt. Medlemmar  som  inte  hade  betalat 



medlemsavgiften kontaktades därför i syfte att få reda på om de fortfarande var intresserad 
av  att  vara med  i  föreningen  eller  inte.  Några  av medlemmarna  valde  tyvärr  att  lämna 
föreningen i och med att de inte längre var engagerade i de frågor som SGS driver. Det totala 
medlemsantalet  vid  årsskifte  är  dock  fortfarande  265  i  och  med  att  vi  har  gjort  flera 
satsningar på att varva medlemmar och fått 36 nya sådana under 2010. Bland annat hade vi 
ett bord med  information om föreningen vid den äldrekonferensen som Elmia anordnade  i 
Jönköping  i  februari  2010.  Med  hjälp  av  programmet  för  den  Nordiska  Kongressen  i 
Gerontologi  samlade vi också adresser  till de  svenska deltagare  i kongressen  som  inte var 
medlemmar  och  skickade  information  om  föreningen  och  en  prova‐på  erbjudande 
innehållande ett gratis exemplar av tidningen Äldre  i Centrum. Styrelsen  jobbar med andra 
ord med att varva nya medlemmar men det finns fortfarande många runt om  i  landet som 
borde gå med i föreningen. Det krävs därför fortsatt krafttag vilket är anledning till att vi ber 
dig att engagera dig för vår förening.  
 
Sist men inte minst ska denna verksamhetsberättelse ge information om styrelsen. Den har 
under året haft  fem protokollförda styrelsesammanträden. Det  första hölls den 29  januari, 
det andra den 2 mars, det tredje den 27 april, det fjärde den 27 oktober och det femte den 7 
december.  Samtliga  sammanträden  hölls  antingen  på  Äldrecentrum  i  Stockholm  eller  vid 
ordförandens hem. Styrelsens ordinarie  ledamöter är Sandra Torres, ordförande, Torbjörn 
Svensson,  vice ordförande, Veronika Wallroth,  sekreterare, Barbro Dahlbäck,  kassör,  Lena 
Dahlberg,  informationsansvarig, Peter Öberg och  Lars Andersson. Suppleanter under 2010 
har  varit  Ann‐Britt  Sand  och  Christina  Hjorth  Aronsson.  Mårten  Lagergren  och  Bettina 
Meinow har varit våra revisorer medan Gert Alaby har varit föreningens revisorssuppleant. 
Valberedningen  utgjordes  av  Bo Malmberg  (sammankallande),  Boo  Johansson  och  Ingalill 
Rahm Hallberg. 
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