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2015 präglades SGS’ verksamhet av förnyelse och utmaningar.  Vid årsmötet, som ägde rum i 
samband med Gerontologidagen i april 2015, skedde betydande personbyten i styrelsen. 
Dessa förändringar har, i sin tur, lett till att 2015 års verksamhet har präglats av att den nya 
styrelsen arbetat med att finna sina arbetsformer och diskutera strategier för framtiden. 
 
Förutom dessa förändringar var året fyllt med all den typ av osynligt rutinarbete som hör till 
vardagen för en föreningsstyrelse (dvs. planering av aktiviteterna som vi erbjuder under året, 
ekonomiska uppföljningar, spridning av information till medlemmar via t.ex. medlemsbrev, 
hemsidan och Facebook samt förberedelser för och genomförande av styrelsesamman-
träden). Vi har också svarat på en del förfrågningar från olika internationella organisationer, 
t ex i form av stödjebrev för Glasgowdeklarationen för en Europeisk demensstrategi.  
 
Med dessa inledande ord som utgångspunkt vill vi nu beskriva de aktiviteter vi har 
arrangerat samt ge information om styrelsens sammansättning och möten.  
 
Gerontologidagen var den första aktivitet som föreningen arrangerade 2015. Den ägde rum 
vid Ersta Sköndal Högskola den 17 april. Temat för dagen var ”Åldrande, Hälsa och 
Engagemang”. Sammantaget hade evenemanget 27 anmälda deltagare. Under dagen hölls 
en rad intressanta föreläsningar. Kirk Scott (professor, Lunds universitet) föreläste på temat 
Välfärden i ett åldrande Sverige; Susanne Iwarsson (professor, Lunds universitet) höll en 
föreläsning med titeln Bo kvar, flytta eller bygga om? Om åldrande, boende och hälsa; 
Magnus Jegermalm (docent, Ersta Sköndal Högskola) pratade om Äldre som givare och 
mottagare av hjälp i civilsamhället: profiler, insatser och förändringar; Gerdt Sundström 
(professor emeritus, Jönköping University) föreläste om Bilden av anhörigvårdaren: inte fel 
men heller inte rätt och Stefan Fors (filosofie doktor, Karolinska Institutet) höll en föreläsning 
om Det ojämlika åldrandet. Ojämlikhet i hälsa bland äldre ur ett livsloppsperspektiv. 
 
I samband med Gerontologidagen delades även Stora Gerontologipriset ut. Stora 
Gerontologipriset delas årligen ut till en person som förtjänstfullt bidragit till att belysa äldre, 
åldrande, eller äldreomsorgsfrågor. Vartannat år tilldelas priset en forskare, vartannat år en 
person utanför vetenskapssamhället. Förutom äran omfattar priset en summa av 20 000 
kronor och har sedan 2013 finansierats genom ett generöst bidrag från Ruth och Richard 
Julins Stiftelse. Stora Gerontologipriset 2015 gick till professor Bo Malmberg (Jönköping 
University) för hans insatser för gerontologisk forskning. Juryns motivering löd: 
 
Bo Malmberg är en värdefull kollega inom gerontologin. Tyngdpunkten i hans forskning har 

genom åren legat inom socialgerontologin, men han har stor bredd och är genuint kunnig i 

flera av gerontologins kärnområden. Bo Malmberg har varit, och fortsätter vara, en värdefull 

tillgång för forskare - juniora som seniora – som arbetar med forskning om äldre och 

åldrande. Under sin långa gärning, huvudsakligen vid Institutet för Gerontologi i Jönköping, 

har Bo varit en uppskattad kollega som många vänt sig till för kloka råd och synpunkter. Han 

kan, som få andra, lyfta fram och se gerontologin i ett större samhälleligt perspektiv, något 



som kommer av hans breda allmänbildning. Hans stora kunskapsbas i kombination med hans 

värme och omtanke gör honom till en idealisk ambassadör för gerontologin, i Sverige såväl 

som internationellt. 

 
Bo Malmberg kommer att hålla sin prisföreläsning i samband med Gerontologidagen 2016. 
Nytt för 2016 är att mottagaren av Stora Gerontologipriset tillkännages redan efter 
styrelsens beslut och inte, som tidigare, först i samband med prisutdelningen. Stora 
Gerontologipriset 2016 går till Leif Mannerström för hans arbete för bättre mat för landets 
äldre. 
 
Årsmötet 2015 genomfördes i direkt anslutning till Gerontologidagen. Vid detta tillfälle 
avtackades de styrelsemedlemmarna som då lämnade styrelsen: Torbjörn Svensson (Lunds 
Universitet), Magnus Jegermalm (Ersta Sköndal Högskola) och Veronika Wallroth (Linköpings 
Universitet). Till ordförande nyvaldes Susanne Iwarsson (Lunds Universitet). Till 
styrelsesuppleanter nyvaldes Andreas Motel-Klingebiel (Linköpings Universitet) och Marie Elf 
(Högskolan Dalarna).  
 
Under hösten hade vi även planerat att arrangera ett interdisciplinärt forum för doktorander 
och unga forskare. Forumet skulle gå under temat tvärvetenskapligt arbete. Dessvärre såg vi 
oss tvungna att ställa in arrangemanget på grund av alltför få anmälningar (sju anmälningar). 
Styrelsen har därefter diskuterat tänkbara orsaker till att det är svårt att locka deltagare till 
denna typ av aktiviteter. Ett konstaterande styrelsen gjort är att det idag finns ett så stort 
utbud av aktiviteter i form av konferenser, seminarier och workshops att det finns behov av 
att utveckla nya former för kunskapsförmedling och diskussion. 
 
Medlemsbrevet gavs ut en gång under året (i juni) och innehöll framförallt information om 
SGS’ nya styrelse men också information bl a om att Sverige kommer att stå som arrangör 
för nästa europeiska IAGG-kongress (2019). 
 
Det totala medlemsantalet vid årsskiftet var 181. Detta innebär en minskning (2013 hade vi 
199) och antalet medlemmar har dessvärre minskat ytterligare sedan dess. Den främsta 
orsaken till de fallande medlemstalen är obetalda medlemsavgifter. Eftersom 
medlemsavgifterna delvis går till att betala för prenumerationer på tidskriften Äldre i 
Centrum och SGS’ avgifter till IAGG har vi tvingats att bli mer aktiva med att stryka 
medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift.  
 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsesammanträden. Det första 
styrelsemötet hölls den 3 februari (via Skype), det andra den 5 juni (via Skype), det tredje 
den 18 augusti (via Skype) och det fjärde den 6 oktober (på Aging Research Center i 
Stockholm).  
 
Styrelsens ordinarie ledamöter under 2015 var Susanne Iwarsson (ordförande), Åke Wahlin 
(vice ordförande), Stefan Fors (sekreterare), Sofi Fristedt (kassör), Petra Ahlund 
(informationsansvarig), Anna Dunér och Sandra Torres. Suppleanter i styrelsen var Andreas 
Motel-Klingebiel och Marie Elf. Mårten Lagergren var revisor och Bettina Meinow var 
revisorssuppleant. Valberedningen utgjordes av Bo Malmberg (sammankallande), Boo 
Johansson och Lena Dahlberg. 
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