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Verksamhetsberättelse 2018 för Sveriges Gerontologiska Sällskap
I vår verksamhetsberättelse och årsredovisning hittar du sammanställningar för året som gått.
Verksamhetsberättelserna rymmer redogörelser för SGSs verksamhet och siffror för
medlemsstatistik och ekonomi. Verksamhetsberättelsen kompletteras med en utförligare
ekonomisk årsredovisning för året 2018.

Styrelse

Årsmötet hölls i samband med SGS-dagen, torsdagen den 22 mars 2018 vid Lunds
universitet.
Årsmötet valde Stefan Fors och Sofi Fristedt till styrelseledamöter för perioden 2018-2020
(omval).
Styrelsen hade 2018-05-17 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, Halmstad Högskola
Kommunikationsansvarig: Sofi Fristedt, Jönköping University och Lunds Universitet
Övriga ordinarie ledamöter: Stefan Fors, Karolinska Institutet.
Suppleanter: Joy Torgé, Jönköping University och Daniel Smedberg, projektledare, Vardaga
Äldreomsorg och RISE (Research Institutes of Sweden).
Revisorer: Sven-Eric Wånell och Marianne Winqvist
Valberedningen: Boo Johansson, Annica Taghizadeh-Larsson och Peter Öberg.

Medlemsantal

Föreningen hade i december 2018, 67 betalande medlemmar och 12 hedersmedlemmar.
Antalet nya medlemmar 2018 var 10 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 mars sammanträtt fyra gånger under året. Dessa
protokollförda sammanträden har genomförts via Skype.

Ekonomi

Från och med 2018 har SGS SEB som bank och därmed ett nytt bankgironummer och
dessutom ett SWISH-nummer. Förändringen har kommunicerats till medlemmarna på SGS
hemsida samt via medlemsbreven i december 2017 och juni 2018.
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Föreningens ekonomiska resurser är liksom tidigare begränsade, vilket har avgörande
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 var att intensifiera marknadsföringen inför SGS-dagen 2018 och att i samband med
detta arrangemang aktivt uppmana intresserade deltagare att registrera sig för medlemskap,
vilket ledde till ett fåtal nya medlemmar.

Kommunikationsinsatser

I juni 2018 skickades medlemsbrev ut till samtliga medlemmar. Ledamöterna i styrelsen är
presenterade på SGS’ hemsida, http://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
också ett Twitterkonto, men där är aktiviteten låg.

Prioriterade aktiviteter

Under 2018 arbetade SGS med att utveckla kriterierna för nominering och utseende av
mottagare av Stora Gerontologipriset, 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 beslutat att införa alternativ till det av tradition
obligatoriska föredraget vid nästkommande SGS-dag. Styrelsen beslutade att öppna för andra
alternativ, i samråd med pristagaren. Vid 2018 års SGS-dag genomfördes istället en intervju
med pristagaren redan i samband med prisutdelningen.
Flera av styrelsens ledamöter medverkade i den vetenskapliga kommittén för den 24:e
Nordiska Kongressen i Gerontologi (NKG) i Oslo, Norge. Många av SGS’ medlemmar
medverkade vid konferensen med vetenskapliga bidrag. Konferensen var välbesökt och erbjöd
många möjligheter till såväl vetenskapligt som socialt utbyte. I samband med konferensen
höll Nordisk Gerontologisk Förening (NGF) sammanträde med representanter för de
nationella föreningarna. Vice ordförande Andreas Motel-Klingebiel representerade SGS i
detta sammanhang.
Styrelsen initierade under året en diskussion om hur SGS kan bidra till IAGG-ER 2019 i
Göteborg. Ordföranden Susanne Iwarsson är ledamot i IAGG-ERs programkommitté och har
kontinuerlig kontakt med ordföranden, vilket är betydelsefullt för SGS. Flera av SGS’
styrelseledamöter har anmält sig som granskare av vetenskapliga abstrakt.
Styrelsen har arbetat med att uppdatera medlemslistan så att betalande medlemmar verkligen
får tidskriften ”Äldre i Centrum”. I och med införande av General Data Protection Regulation
(GDPR) har styrelsen informerat medlemmarna om att SGS har lagrade medlemslistor för att
kunna skicka ut tidskriften samt att man, om man motsätter sig detta, får kontakta SGS.
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SGS-dagen 2018

Året SGS-dag anordnades vid Lunds universitet, i samarbete med Centre for Ageing and
Supportive Environment (CASE), Lunds universitet, och Nationella forskarskolan för
åldrande och hälsa (SWEAH). I ett försök att locka fler deltagare öppnades delar av
arrangemanget för första gången upp för allmänheten, vilket var lyckosamt.
Temat för dagen var ”Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre – ambitioner och
verklighet”. Det var en händelserik och välbesökt SGS-dag. Programmet innehöll en rad
föreläsningar:
•
•
•
•
•

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg. Sven-Erik Wånell
Om utmaningar i praktiknära forskning om boende, teknik och åldrande. Agneta
Malm-gren Fänge
Prisföreläsning 2017: Att leva med demenssjukdom. Astrid Norberg
Korta presentationer av pågående forskning inom Nationella forskarskolan om
åldrande och hälsa (SWEAH) – doktorander presenterade sina avhandlingsprojekt
Förebyggande hembesök för seniorer - Pia Petersson

Stora Gerontologipriset 2018 gick till Dagny Carlsson, känd som ”världens äldsta bloggare”.
Motiveringen löd:
”Dagny startade sin blogg vid 99 års ålder och har sedan dess har blivit en svensk ikon. Hon
har bland annat valts till ”Veckans svensk” i TV och var en av Sveriges Radio P1s
sommarpratare 2017. Dagnys personliga berättelser om livet både nu och då är uppfriskande i
sin all-mängiltighet. De speglar också historien och samhällets utveckling ur en 105-årig
människas perspektiv. Dagnys sätt att hantera teknikens utveckling gör henne till en positiv
förebild för alla som brottas med digitala utmaningar. Hon är ett levande bevis på att äldre kan
genom sin långa levnadshistoria kan bidra med värdefulla erfarenheter och vara aktiva mycket
långt upp i åren. Dagny är en inspirationskälla för många och har genom att vara sig själv gett
äldre människor ett ansikte i svensk kultur.”
Dagny tog emot priset och intervjuades av kommunikatör Erik Skogh. Ett team från tysk TV
var där och filmade prisutdelningen, att ingå i en kommande dokumentärfilm om Dagny.

Susanne Iwarsson

Marie Elf

Ordförande

Sekreterare
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