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Ordförande har ordet
Bästa medlemmar,
Hoppas att semestern har varit så avkopplande som ni hade hoppats och att batterierna nu är ordentligt
laddade inför årets andra hälft!
I förra medlemsbrevet berättade jag om den Nordiska Kongressen i Gerontologi som ägde rum på Island i slutet
av maj-början på juni. Under sommaren har jag deltagit i en annan kongress. Denna gång var det ’International
Sociological Association’ som anordnade sin världskongress i mitten av juli i Göteborg. ISA samlar sociologer från
hela världen i ca 50+ olika forskningskommittéer. Den forskningskommitté som ansvarar för äldre forskning –
den så kallade RC-11 – hade satt ihop ett spännande program. Vår förre ordförande – prof. Lars Andersson – och
jag agerade lokal värdar för RC-11 aktiviteter. Med ett flertal presentationer av svenska äldreforskare på
programmet (både i äldreforskningens egen RC men även i andra) kan man lugnt säga att svensk forskning om
äldre, åldrande och äldreomsorg var välrepresenterade vilket är glädjande.
Som sociolog har jag tyvärr bara möjlighet att vara med på en bråkdel av de konferenser om äldre och åldrande
som finns. Jag kan därför bara rapportera om dem som jag har presenterat vid. Vi är dock en förening med en
oerhörd mångfald när det gäller forskning och praktik så jag vill härmed utmana er att skicka länkar om
konferenser som ni vet om till oss. Vi vill nämligen behålla vår hemsida så uppdaterad som möjligt.
Såsom jag skrev vid förra medlemsbrevet har vi i styrelsen bestämt oss för att använda hösten till att ta fram en
ny strategi för våra aktiviteter. Om du har synpunkter och idéer kring vad vi ska satsa på framöver är du
välkommen att höra av dig. Vi vill verkligen veta vad du tycker vi ska göra för att se till att SGS fortsätter att vara
en spännande förening att vara medlem i så hör gärna av dig med ris och ros. Vi vill utvecklas, helt enkelt!
Sist men inte minst vill jag upprepa den utmaning som jag riktade till doktorander och nydisputerade vid förra
medlemsbrevet. I detta bad jag dem att höra av sig till oss med idéer om vad SGS kan bistå dem med. Den
utmaningen vill jag framföra ännu en gång. Detta brev avslutar jag därför med en särskilt utmaning till dem: Ta
chansen att påverka hur SGS kan bistå er!!
Med vänliga sensommarhälsningar!
Sandra Torres, Ordförande SGS
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Sekreteraren har ordet
Bästa medlemmar,
Hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar! Under våren skickades inbetalningskort för medlemsavgifterna
ut. Då Sveriges Gerontologiska Sällskap är en förening som är beroende av medlemmarnas medlemsavgift är det
mycket viktigt för föreningen att avgiften betalas in. I anslutning till detta medlemsbrev kommer en påminnelse
om medlemsavgiften att gå ut till dem som inte betalat varpå vi så snart som möjligt gärna ser att avgiften
betalas in. SGS är också en förening som sätter högt värde i att ha uppdaterade medlemslistor varefter icke
betalande medlemmar automatiskt gallras ur. I medlemskapet ingår prenumeration på tidningen Äldre i
Centrum, prenumeration på medlemsbrevet, fritt inträde eller subventionerade avgifter till de arrangemang
som föreningen anordnar och tillträde till medlemsforumet. Vi hoppas att ni medlemmar är nöjda med det som
ingår i medlemskapet såväl som det arbete som vi i styrelsen gör och att ni därför också finner det givande att
fortsätta vara medlem i SGS.
Veronika Wallroth, Sekreterare för SGS

Höstens aktiviteter
Redan den 29 september kl. 18:30 (kortfilm kommer att visas kl. 18:00) kommer mottagare av Stora Gerontologipriset 2010 professor Merete Mazzarella att hålla sin prisföreläsning med titeln; Att resa med rabatt pensioneringen som existentiell erfarenhet. Missa inte detta tillfälle att lyssna på en mycket intressanta
föreläsning. Föreläsningen hålls i Finlansinstitutets lokaler och det är fri entré. Föranmälan är obligatorisk och
görs direkt till Finlandsinstitutet på telefon 08-545 212 00 eller e-post: info@finlandsinstitutet.se. Läs mer >>
NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande i Norrköping har ändrat tiden för sitt 10 års
jubileum som kommer att ske under våren 2011 i stället. Jubileumsdagen samordnas i samarbete med SGS och
dagen bjuder på föreläsningar samt mingel. Mer information om kommer att komma på SGS webbsida
www.sgs.nu och på NISAL:s kalendarium. Läs mer >>
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