Välkommen till Sveriges Gerontologiska Sällskaps Interdisciplinära forum!
Fredagen den 4 december är det återigen dags för SGS' interdisciplinära forum. Fokus för
årets forum är tvärvetenskapligt arbete. Doktorander och nydisputerade ges möjlighet att
presentera sin forskning, vilket bidrar till en överblick över den gerontologiska forskningen i
Sverige idag. Det kommer att finnas gott om tillfällen till att diskutera och ställa frågor.
Dessutom bjuder dagen på en presentation av professor Mats Granlund, verksam vid
Jönköping University, samt en paneldiskussion med Janicke Andersson (Lunds universitet),
Åke Wahlin (Jönköping University) och Joy Torgé (Jönköping University), på temat
tvärvetenskapligt arbete.
Tid: Fredagen den 4 december 2015 kl 9.00–17.00, mingel 17.00–18.00
Plats: Aging Research Center, Gävlegatan 16, Stockholm
Avgift: 400 kr för medlemmar (som betalt medlemsavgift för 2015) och 500 kr för övriga.
Avgiften inkluderar lunch och mingel.
Anmälan: Sista datum för anmälan och abstract är den 15 oktober 2013. Länk till
anmälningsformulär  finns  på  SGS’  hemsida  (www.sgs.nu). Anmälan är bindande. Du kan
också anmäla dig som åhörare, utan att själv göra någon presentation. Avgiften är densamma.
Abstract: Om du vill presentera din forskning så skickar du in ett abstract i samband med
anmälan. Ditt Abstract ska vara på max 250 ord och beskriva den forskning som du just nu
bedriver eller som du nyligen avslutat. Det är också din forskning som ska ligga till grund för
den presentation som du kommer att göra under det interdisciplinära forumet. Beroende på
hur många presentatörer det blir kan tiden för presentationerna komma att ändras, men en
riktlinje är att presentationen ska vara på ca 15 minuter. Ha dit abstract färdigt i ett Word
dokument så att du bara kan kopiera och klistra in det.
Avgiften: Du betalar in avgiften på 500 kr till plusgiro 154 85 98-0 (Sveriges Gerontologiska
Sällskap). Märk inbetalningen med "Forum" och namn på den/dem inbetalningen gäller.
Senast den 15 november ska avgiften vara inbetald. Vid frågor om betalningen, kontakta Sofi
Fristedt, 070-641 53 90, sofi.fristedt@ju.se
Krånglar formuläret eller har du praktiska frågor kring forumet? Kontakta Stefan Fors, 08-690
68 78, info@sgs.nu

