
 

 

Protokoll från årsmötet för Sveriges Gerontologiska 

Sällskap (SGS) 2011-03-23, Folkets hus, Falun 

 
 
1 § Mötet öppnades av SGS:s ordförande Sandra Torres. 
 
2 § Förteckning upprättades över röstberättigade mötesdeltagare (bilaga 1), Lars Andersson, 

Catarina Berggrén, Anna Dahl, Lena Dahlberg, Barbro Dahlbäck, Christina Hjort 
Aronsson, Lena Olai, Ann-Britt Sand, Felicia Gabrielsson-Järhult, Veronika Wallroth, 
Margareta Ågren, Peter Öberg. 

 
3 § Till årsmötets ordförande valdes Sandra Torres, till sekreterare valdes Veronika Wallroth, 

till protokolljusterare Anna Dahl. 
 
4 § Mötet förklarades behörigt utlyst.  
 
5 § Dagordningen fastställdes. 
 
6 § Verksamhetsberättelsen föredrogs av mötesordföranden och godkändes av årsmötet.  
 
7 § Föreningens resultaträkning föredrogs av mötesordföranden. Carina Berggrén undrade 

om det inte är bättre att sätta in pengarna på ett konto med en bra sparränta, frågan tas 
upp på nästa styrelsemöte. SGS har inte förlorat några pengar men kapitalet har å andra 
sidan inte vuxit särskilt mycket heller. Revisorernas berättelse föredrogs av 
mötesordförande, varefter mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
8 § Till ordförande omvaldes Sandra Torres. Lars Andersson omvaldes för ett år, Ann-Britt 

Sand och Veronika Wallroth omvaldes för två år, samtliga som ordinarie ledamöter. 
Anna Dahl och Anna Dunér nyvaldes som suppleanter för 2 år. Torbjörn Svensson, 
Barbro Dahlbäck och Lena Dahlberg kvarstår som ordinarie ledamöter till 2012.  
Till revisor och revisorssuppleant valdes Mårten Lagergren och Bettina Meinow. 

 
9 § Till valberedning omvaldes Bo Malmberg (som sammankallande), Boo Johansson och 

Inga-Lill Rahm Hallberg. 
 
10 § Mötet beslöt att behålla medlemsavgiften som är på 300 kr (250 kr för studenter och 

pensionärer). 
 
11 § Övriga frågor. Den Nordiska Kongressen i Gerontologi blir 2014 i Göteborg. Boo 

Johansson är ansvarig för arrangemanget och en styrelserepresentant från SGS kommer 
att ingå i kongressens kommitté. SGS poängterar att det är viktigt att alla discipliner 
representeras.  

 
12 § Var nästa årsmöte hålls åläggs styrelsen att besluta vid nästa möte. Förslaget att 

kombinera dagen med Elmia-mässan i Jönköping står fortfarande kvar. 
 
13 § Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
Veronika Wallroth  Anna Dahl 


