
 

 

Protokoll från årsmötet för Sveriges Gerontologiska 
Sällskap (SGS) 2010-02-11, Ersta Sköndal Högskola 
 

 
1 § Mötet öppnades av SGS:s ordförande Sandra Torres. 
 

2 § Förteckning upprättades över röstberättigade mötesdeltagare (bilaga 1). Följande 8 
personer deltog: Lars Andersson, Barbro Dahlbäck, Christina Hjort Aronsson, Ann-Britt 
Sand, Torbjörn Svensson, Sandra Torres, Veronika Wallroth, Peter Öberg 

 

3 § Till årsmötets ordförande valdes Sandra Torres, till sekreterare valdes Veronika Wallroth, 
till protokolljusterare Lars Anderson. 

 

4 § Mötet förklarades behörigt utlyst. Möteskallelse, som enligt stadgarna skall skickas ut 
senast 30 dagar före årsmötet, skickades ut i december. Årsmöteshandlingarna hade också 
lagts ut på SGS:s webbsida, i enlighet med stadgarna mer än två veckor före årsmötet. 

 

5 § Dagordningen fastställdes. 
 

6 § Verksamhetsberättelsen föredrogs av mötesordföranden och godkändes av årsmötet. En 
rättelse av styrelsens sammansättning bör göras. Detta gäller Ann-Britt Sand som ej är 
suppleant utan ordinarie ledamot. Stämman beslöt enhälligt att lämna till styrelsen att 
rätta felaktigheter.  

 

7 § Föreningens resultaträkning föredrogs av mötesordföranden med kommentarer från 
föreningens kassör. Revisorernas berättelse föredrogs av mötesordförande, varefter mötet 
beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

8 § Till ordinarie ledamot valdes på två år: Torbjörn Svensson, Barbro Dahlbäck, Lena 
Dahlberg. Peter Öberg valdes till ordinarie ledamot på ett år. 

 Till ordinarie revisorer valdes Mårten Lagergren och Bettina Meinow. 
Till revisorssuppleant valdes Gert Alaby. 

 

9 § Till valberedning omvaldes Bo Malmberg (som sammankallande), Boo Johansson och 
Inga-Lill Rahm Hallberg. 

 

10 § Mötet beslöt att medlemsavgiften för ordinariemedlemmar (2011) skall höjas till 300 kr.  
Styrelsen beslutade att till studenter och pensionärer ge en rabatterad medlemsavgift á 
200 kr/år och att under samma år utvärdera hur rabatten utfallit. 

 

11 § Mötesordförande konstaterade att inga övriga frågor inkommit till årsmötet.  
 

12 § Nästa möte hålls i Falun och i samarbete med Högskolan Dalarna och Dalarnas 
forskningsråd i början av mars. 

 

13 § Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
Veronika Wallroth  Lars Andersson 


