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Sveriges Gerontologiska Sällskap
Verksamhetsberättelse 2008
Föreningen bildades den 12 maj 1998. Styrelsen har under året haft följande ordinarie
ledamöter: Lars Andersson, ordförande, Sandra Torres, vice ordförande, Marianne
Winqvist, sekreterare, Lena Dahlberg, informationsansvarig, Barbro Dahlbäck,
kassör, Torbjörn Svensson och Peter Öberg, samt som suppleanter Ann-Britt Sand
och Gerdt Sundström. Revisorer har varit Kristina Larsson och Mårten Lagergren,
revisorssuppleant Gert Alaby. Valberedningen utgjordes av Lars Tornstam
(sammankallande), Bruno Magnusson och Sven-Erik Wånell.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Det första hölls den
11 februari på Äldrecentrum, Stockholm, det andra den 14 april hos
Regionförbundet, Uppsala och det tredje den 5 maj hos KP Pension & Försäkring, i
Gamla Stan, Stockholm. Under hösten hölls samtliga sammanträden – den 2
september, 27 oktober samt den 1 december – på Äldrecentrum.
Årsmötet ägde rum den 13 mars vid Mittuniversitetet i Sundsvall i samband med
Sveriges Gerontologidag.
Stora Gerontologipriset utdelas årligen av SGS tillsammans med KP:s jubileumsfond
till någon 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 blev Barbro
Westerholm för en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Barbro
Westerholm har under många år och i olika sammanhang engagerat sig i frågor som
rör åldrande och äldre. Hon har arbetat aktivt i intresseorganisationer alltifrån "Att
åldras är att växa" till vice ordförandeskapet i den europeiska organisationen AGE
och ordförandeskapet i Sveriges Pensionärsförbund.
Sveriges Gerontologidag ’08, som arrangerades i anslutning till föreningens årsmöte
den 13 mars, hade temat ”Hot och våld i äldres livsmiljöer”. Efter en inledning av
Lars Andersson föreläste Barbro Westerholm, Hjelde Eriksson, Håkan Jönson,
Lisbeth Kristiansen, Mats Lundström och Synøve Minde. Dagen avslutades med en
paneldebatt.
Föreningen har arrangerat föreläsningar med Margareta Wersäll den 5 maj i
Stockholm (Ivar Lo-Johanssons kamp för de äldre) och Amy Loutfi den 27 oktober
också i Stockholm (Äldres krav på vardagsteknik), samt varit medarrangör vid
föreläsning av Ulrika Winblad den 10 december i Uppsala (Kundval i äldreomsorgen
– hur garanteras kvaliteten). SGS har också fortsatt serien av filmseminarier med att
visa ”Buena Vista Social Club” den 11 februari samt ”Sista sommaren” den 1
december. Ann-Britt Sand var inledare av den efterföljande diskussionen vid bägge

tillfällena. Slutligen arrangerades en prisföreläsning med Barbro Westerholm,
mottagare av Stora Gerontologipriset 2008, den 2 september (Äldrefrågor i EU och
Sverige inför ordförandeskapet 2009).
Arrangemangen har rönt stor uppskattning bland dem som deltagit, men borde ha
varit mer besökta.
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. Kontaktperson
är Ann-Britt Sand.
Hemsidan (www.dfr.se/sgs) har uppdaterats kontinuerligt under året.
En ny broschyr har tagits fram.
Arbetet med att ta fram en medlemsenkät har slutförts och enkäten ska skickas ut i
början av 2009.
SGS har återigen skickat en skrivelse (5/2) med anledning av att professuren i
sociologi med inriktning mot äldre riskerade att inte återbesättas efter att Lars
Tornstam går i pension. Denna gång ställdes skrivelsen enbart till
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Det förefaller som
att SGS därmed, för andra gången, bidragit till att en professur räddats kvar inom
området.
Medlemsutskicket har sänts ut två gånger (januari, oktober)
Vid årsskiftet hade föreningen 276 betalande medlemmar. Det är en minskning med
ca 20 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 för att vända utvecklingen.
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