
 

 

Protokoll från årsmötet för Sveriges Gerontologiska 

Sällskap (SGS) 2017-04-06, Linköpings universitet, 

Campus Norrköping 

 
 

 

 

 

1 § Mötet öppnas av SGS’ ordförande Susanne Iwarsson.  
 

2 § Förteckning upprättas över röstberättigade mötesdeltagare: Petra Ahnlund, Marie Elf, 

Susanne Iwarsson, Stefan Fors, Sofi Fristedt, Maria Haak, Andreas Motel-Klingebiel, 

Daniel Smedberg, Joy Torgé.  
 

3 § Till årsmötets ordförande väljs Susanne Iwarsson, till sekreterare väljs Stefan Fors och 

till protokolljusterare och tillika rösträknare väljs Sofi Fristedt.  
 

4 § Mötet förklaras behörigt utlyst.  
 

5 § Dagordningen fastställs. 
 

6 § Verksamhetsberättelsen föredras av sekreteraren och godkänns av årsmötet. 
 

7 § Föreningens resultaträkning och revisorernas berättelse föredras av kassör Sofi Fristedt. 

Årsmötet mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

 

8 §  Ordföranden presenterar förslag på ändringar av SGS’ stadgar. Årsmötet föreslår 

ytterligare ändringar och viss revidering av de föreslagna ändringarna. Årsmötet beslutar 

att samtliga föreslagna och reviderade ändringar av SGS’ stadgar ska genomföras.  
 

9 § Val av styrelseledamöter. Årsmötet diskuterar valberedningens förslag ingående. Mot 

bakgrund av oklarheter angående huruvida samtliga nominerade kandidater är valbara 

(dvs medlemmar i SGS), knapphändig information om dem och att flera av dem inte är 

kända av mötesdeltagarna och inte heller närvarande idag enas årsmötet om att enbart 

delvis gå på valberedningens förslag.  

 

i) Ordföranden Susanne Iwarsson omväljs till 2019. Till ordinarie ledamot 

omväljs Marie Elf till 2019. Andreas Motel-Klingebiel omväljs men som 

ordinarie ledamot till 2019. Janicke Andersson nyväljs till 2019. Sofi 

Fristedt och Stefan Fors kvarstår som ordinarie ledamöter till 2018. 

 

ii) Joy Torgé och Daniel Smedberg nyväljs som styrelsesuppleanter till 2019.  

 

iii) Till revisorer väljs Mårten Lagergren och Marianne Winqvist.  

 

Årsmötet uppdrar åt ordföranden att mot bakgrund av utgången av valet av styrelseleda-

möter återrapportera till sammankallande i valberedningen. Inför kommande år behöver 

årsmötet väl genomarbetade nomineringar av valbara kandidater med visat engagemang 

för SGS, med presentationer som visar på deras kompetens, intresse och motivation för 

att bidra till utvecklingen av SGS. Vidare ska nomineringarna säkerställa könsfördelning, 

geografisk spridning, tvärvetenskaplig representation samt representation av såväl 

akademiska företrädare som personer som företräder professionella eller allmänna 

intressen för gerontologi.  



 

 

 
 

10 § Årsmötet beslutar att valberedningen kvarstår med oförändrad sammansättning. Således 

omväljs Lena Dahlberg (sammankallande), Boo Johansson och Clary Krekula. 
 

11 § Årsmötet beslutar att behålla medlemsavgifterna på oförändrad nivå: 300 kr per år för 

ordinarie medlem, 250 kr per år för studerande och pensionärer. 
 

12 § De närvarande tackar Petra Ahnlund, som nu lämnar styrelsen, för hennes viktiga insatser 

i SGS’ styrelse. 

 

13 § Årsmötet uppdrar till styrelsen att besluta om plats och tidpunkt för nästa årsmöte som 

kommer att arrangeras i samband med Gerontologidagen 2018, förslagsvis under april månad. 

 

13 § Mötet avslutas. 

 

 

 

Vid protokollet:  Ordförande:   Justeras: 

  

 

 

Stefan Fors   Susanne Iwarsson  Sofi Fristedt 


