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Verksamhetsberättelse 2017 för Sveriges Gerontologiska Sällskap 
 
I denna kortfattade verksamhetsberättelse redogör styrelsen för Sveriges Gerontologiska 
Sällskap (SGS) för verksamhetsåret 2017.  
 
Styrelse  
Årsmötet 2017-04-06 präglades av en viktig diskussion om nödvändigheten av att styrelsen 
består av engagerade medlemmar med kunskap om föreningen, dess mål och arbetsformer. 
Detta ledde till att årsmötet valde att endast delvis gå på valberedningens förslag och 
dessutom fattade beslut om att uppdra åt styrelsen att precisera kriterierna för nominering och 
val av styrelseledamöter.  
 
Årsmötet valde därefter några nya styrelsemedlemmar och suppleanter medan andras 
mandatperioder löpte vidare. Styrelsen hade 2017-04-21 ett konstituerande sammanträde, 
vilket resulterade i att styrelsen under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Susanne Iwarsson, Lunds Universitet  
Vice ordförande: Andreas Motel-Klingebiel, Linköpings Universitet  
Sekreterare: Marie Elf, Högskolan Dalarna 
Kassör: Janicke Andersson, Lunds Universitet 
Kommunikationsansvarig: Sofi Fristedt, Jönköping University 
 
Övriga ordinarie ledamöter: Stefan Fors, Karolinska Institutet. Stefan Fors har under året 
bistått den nya sekreteraren med stöd.  
 
Suppleanter: Joy Torgé, Jönköping University och Daniel Smedberg, Kommunförbundet 
Skåne. 
 
Revisorer: Mårten Lagergren och Marianne Winqvist 
 
Medlemsantal 
Föreningen hade i december 2017, 90 betalande medlemmar och 12 hedersmedlemmar. 
Antalet nya medlemmar 2017 var 19 personer. Det finns personer som anmält sig som 
medlemmar men inte betalt. Dessa personer har fått en påminnelse och samtliga medlemmar 
har under året fått faktura på medlemsavgiften.  
 
Sammanträden och beslut 
Styrelsen har förutom vid årsmötet i april sammanträtt fyra gånger under året. Dessa 
protokollförda sammanträden har genomförts via Skype. I tillägg till dessa sammanträden har 
ett beslut fattats per capsulam via e-post, dock senare protokollfört vid ordinarie 
sammanträde.  
 
Styrelsen har under året reviderat och förtydligat SGS’ styrdokument såsom beskrivningen av 
styrelseledamöternas roller och valberedningens uppdrag och riktlinjer. Ett viktigt tydlig-
görande härvidlag är att personer som nomineras till uppdrag i styrelsen måste vara 
medlemmar i SGS och ha motivation och intresse för uppdrag som ledamot. 
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Vidare har kriterierna för nominering och utseende av mottagare av Stora Gerontologipriset 
reviderats, liksom rutinerna för offentliggörandet av pristagare. Med målet att öka intresset för 
SGS och den årliga konferensdagen kommer styrelsen framöver att offentliggöra pristagaren i 
god tid före SGS-dagen. Styrelsen har även reviderat kriterierna för utseende av pristagare 
utanför vetenskapssamhället, vilket innebär att det inte är något hinder att pristagaren har en 
aktiv roll i näringslivet, etc. Vidare har styrelsen fört en diskussion om alternativ till det av 
tradition obligatoriska föredraget vid nästkommande SGS-dag. Styrelsen har därmed beslutat 
att öppna för andra alternativ, i samråd med pristagaren. 
 
Ekonomi 
Under året har styrelsen haft intensiva och långvariga diskussioner med anledning av 
betydande problem i kommunikationen med Nordea i samband med bytet av kassör. Styrelsen 
tog under hösten slutligen ett beslut om att lämna Nordea och istället anlita SEB som bank för 
föreningens samtliga konton och transaktioner. Från och med 2018 har SGS således ett nytt 
bankgironummer och dessutom ett SWISH-nummer. Förändringen kommunicerades till 
medlemmarna på SGS hemsida samt via medlemsbrevet i december 2017.   
 
Föreningen sökte och fick återigen finansiering för Stora Gerontologipriset (20 000 kr x 5 år) 
från Ruth och Richard Julins stiftelse. Det stipendium som SGS tidigare haft från denna finan-
siär, för samma ändamål, har avrapporterats av SGS’ tidigare kassör, Sofi Fristedt.  
 
Föreningens ekonomiska resurser är liksom tidigare begränsade, vilket har stor betydelse för 
verksamhet och aktiviteter. Styrelsen har under året kontinuerligt diskuterat olika åtgärder för 
att öka medlemsantalet, eftersom medlemsavgifterna är viktiga för SGS. Ett exempel är att 
intensifiera marknadsföringen inför SGS-dagen 2018 och att i samband med detta 
arrangemang aktivt uppmana intresserade deltagare att registrera sig för medlemskap. 
 
Kommunikationsinsatser 
I juni och i december skickades medlemsbrev ut till samtliga medlemmar där viktiga nyheter 
om föreningen presenterades.  
 
Ledamöterna i styrelsen presenteras på SGS’ hemsida, se www.sgs.nu . Strategin är att främst 
använda hemsidan för grundläggande information om SGS, medan aktiv kommunikation till 
största delen sker på SGS’ Facebooksida. Under året har aktiviteten där ökat betydligt. 
Styrelsen har på olika sätt uppmanat medlemmarna att följa och gilla SGS där samt bidra med 
inlägg för att sprida information om sådant som är av intresse för våra medlemmar och andra 
läsare. SGS har under året också öppnat ett Twitterkonto #SGS, vilket dock ännu har tämligen 
låg aktivitet.  
 
Efter att föreningens hemsida för första gången ”hackats” har styrelsen uppdaterat rutiner om 
åtgärder vid eventuella framtida nätintrång. 
 
SGS dagen 2017 
SGS Gerontologidagen 2017 anordnades i Norrköping den 6 april, i samarbete med 
avdelningen för Ageing and Social Change (ASC) vid Linköpings universitet. Deltaganatalet 
var lågt, men det väl planerade och genomförda programmet väckte stort intresse och tydlig 
uppskattning från åhörarna. Styrelsen vill särskilt tacka Andreas Motel-Klingebiel med 
medarbetare för deras utmärkta och engagerade arbete med arrangemanget. 

http://www.sgs.nu/
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Temat denna gång var ”Gerontologi och tvärvetenskap”. Förra årets mottagare av Stora 
Gerontologipriset – kocken och entreprenören Leif Mannerström – höll på egen begäran sin 
prisföreläsning i form av en intervju. Han samtalade med kommunikatör Alexander Åkerberg 
om sin karriär som kock och särskilt om sitt intresse och engagemang för maten som serveras 
på vård- och omsorgsboenden runt om i landet. 

Professor emerita Astrid Norberg mottog Stora Gerontologipriset 2017 för sina insatser för 
forskningen om äldre och åldrande i Sverige. Hon berättade kort om sin forskargärning och 
kommer vid SGS-dagen 2018 att hålla sin prisföreläsning för en mer ingående beskrivning av 
den forskning och kunskapsutveckling hon står bakom. Prismotiveringen löd:  

Astrid Norberg, Sveriges första professor i Omvårdnad. Nu professor emerita vid Umeå 
Universitet, sektionen för omvårdnad. Hennes forskning har haft en patientnära inriktning 
med tyngdvikt på psykogeriatrisk omvårdnad och etik. Astrid är en av de ledande forskarna i 
världen inom hälsa och omvårdnad för äldre personer med demens och annan 
psykogeriatrisk ohälsa. Astrids forskning har haft stor betydelse för att förbättra vården för 
äldre personer med svår demenssjukdom. Hon var tidigt ute med forskning om 
personcentrerad vård, något som idag är ett etablerat begrepp inom hälso-och sjukvården. 
Hon har genom åren varit en stark förebild för många sjuksköterskor som tagit steget till en 
forskarkarriär. Hon har handlett ett stort antal forskarstuderande som speciellt varit 
inriktade på psykogeriatrisk omvårdnad. Hon har genom åren generöst delat med sig av sin 
kunskap i komplexa metoder för att försöka beskriva den äldre personens erfarenhet av vård 
och omsorg. Utvecklingen av vård och omsorg av äldre personer har mycket att tacka Astrid 
för. Hon är fortfarande aktiv forskare och en ofta anlitad talare. 

Föreläsningarna i övrigt berörde gerontologins ställning och roll i tider av allt större diversifiering 
av forskningen om äldre och åldrande. Representanter från forskningsfinansiärer såsom Forte och 
den transnationella utlysningen Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI 
MYBL) bidrog med uppskattade programpunkter.    

Styrelsen har planerat SGS-dagen 2018 den 22 mars vid Lunds universitet, i samarbete med 
CASE och SWEAH. Temat för dagen är ”Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för 
äldre – ambitioner och verklighet”. Styrelsen beslutade i september att 2018 års Stora 
Gerontologipris går till Dagny Carlsson, känd som ”världens äldsta bloggare”. Hon kommer 
att ta emot priset under SGS-dagen 2018.  

Övrigt 
I juli månad medverkade många SGS-medlemmar med bidrag vid IAGG världskongress i San 
Fransisco. Susanne Iwarsson och Andreas Motel-Klingebiel deltog i IAGG Council Meeting 
som representanter för Sverige. Inom ramen för detta dagslånga sammanträde fattades bl.a. 
beslut om att den 23:e IAAG Världskongressen ska hållas i Amsterdam, 2025. Den 22:a 
IAGG Världskongressen är sedan tidigare beslutad att arrangeras i Buenos Aires, Argentina, 
2021. 
 
Styrelsen har under året diskuterat SGS’ ansvar och medverkan i kommande vetenskapliga 
konferenser i Norden, dvs NKG 2018 i Oslo och IAGG-ER 2019 i Göteborg. Styrelsen är 
angelägen om att bidra till dessa viktiga arrangemang. Ordföranden har fått och fullgjort 
uppdraget att etablera och upprätthålla kontakten med ordföranden i respektive 
programkommitté. Detta har lett till att flera av styrelsens ledamöter medverkar i 24th NKGs  
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vetenskapliga kommitté. Vidare diskuteras möjligheten att anordna ett möte/seminarium för 
de svenska delegaterna under NKG 2018.  
 
 
 
 
Susanne Iwarsson    Marie Elf 
Ordförande     Sekreterare 
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