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Verksamhetsberättelse 2019 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 2019.  

 

Styrelse  
Årsmötet hölls i samband med IAGG-Ers konferens i Göteborg, onsdagen den 22 maj 2019 

vid Göteborgs universitet.   

 

Följande valdes in i styrelsen; Maria Sjölund (suppleant, Högskolan i Gävle), Maria Haak 

(suppleant, Lunds universitet) samt Anna Olaison (ordinarie, Uppsala universitet). Joy Torgé 

och Daniel Smedberg har tidigare varit suppleanter, men valdes till ordinarie 

styrelsemedlemmar 

 

Styrelsen hade 2019-08-13 ett konstituerande sammanträde, vilket resulterade i att styrelsen 

under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Sofi Fristedt, Jönköping University och Lunds Universitet 

Vice ordförande: Andreas Motel-Klingebiel, Linköpings Universitet  

Sekreterare: Joy Torgé, Jönköping University 

Kassör: Anna Olaison, Uppsala universitet och Linköpings universitet 

Kommunikationsansvariga: Daniel Smedberg, Region Skåne (hemsidan), Sofi Fristedt 

(Facebook och Twitter) och Maria Haak (Facebook)  

 

Övriga ordinarie ledamöter: Stefan Fors, Karolinska Institutet.  

 

Suppleanter: Maria Sjölund, Högskolan i Gävle och Maria Haak Lunds universitet och 

Högskolan i Kristianstad 

 

Revisorer: Sven-Erik Wånell och Marie Kivi. 

 

Valberedningen: Susanne Iwarsson, Janicke Andersson och Marie Elf 

 

Medlemsantal 
Föreningen hade i december 2019, 73 betalande medlemmar och 13 hedersmedlemmar. 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 sju gånger under året. Dessa protokoll-

förda sammanträden har genomförts via webplattformen Zoom.  

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomiska resurser är liksom tidigare begränsade, vilket har avgörande 

betydelse för verksamhet och aktiviteter. Styrelsen har under året kontinuerligt diskuterat 
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olika åtgärder för att öka medlemsantalet, eftersom medlemsavgifterna är viktiga för SGS. 

Möjligheten att använda Swish för att betala medlemsavgift är en åtgärd och skapande av ett 

årshjul (se nedan) en annan. Vi har vidare gjort en omfattande översyn av vårt 

medlemsregister, vidare har våra aktiviteter och processer kring medlemshantering mm 

tydliggjort i ett årshjul. 

 

Kommunikationsinsatser 
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 på 

Facebook bibehållits från föregående år. 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. Ett antal mail med information om SGS 

eller annan information av intresse har också skickat ut till medlemmarna via mail. SGS har 

också ett Twitterkonto, men där är aktiviteten låg. 

 

Prioriterade aktiviteter  
Styrelsen har under året genomfört en omfattande översyn av vårt medlemsregister, vidare har 

våra aktiviteter, rutiner och processer kring medlemshantering, medlemsbrev mm tydliggjorts 

i ett årshjul. 

 

Flera av styrelsens ledamöter medverkade i den vetenskapliga kommittén för den 24:e IAGG-

ER i Göteborg, maj 2019. Avgående SGS-ordföranden Susanne Iwarsson var ledamot i 

IAGG-ERs programkommitté, vilket är betydelsefullt för SGS. Många av SGS’ medlemmar 

medverkade vid konferensen med vetenskapliga bidrag, och den välbesökta konferensen 

erbjöd många möjligheter till såväl vetenskapligt som socialt utbyte. SGS anordnade också ett 

öppet och annonserat lunchmöte för konferensens deltagare under rubriken; Ageing in Sweden 

– what is special and what does the future hold? som innehöll ett antal presentationer och en 

debatt modererad av Janicke Andersson.  

I samband med konferensen höll IAGG-ER och IAGG möten, vid det förstnämnda deltog vår 

Vice ordförande Andreas Motel-Klingebiel och vid det sistnämnda vår ordförande Sofi 

Fristedt. Sofi Fristedt framförde också ett officiellt tack från SGS och övriga svenska 

deltagare vid IAGG-ER 2019s avslutningsceremoni.  

Vi avstod från att genomföra Sveriges gerontologidag med tanke på IAGG-ER konferensen. 

Det Stora Gerontologipriset delades ut i samband med IAGG-ER, som en del av det officiella 

programmet under en lunchpaus. Priset gick till Marta Szebehely, Professor i socialt arbete 

med inriktning mot omsorg vid Stockholms universitet för sitt outtröttliga arbete med att 

kartlägga och förbättra äldreomsorgens villkor. Utan att göra halt för metodologiska eller 

disciplinära gränser har professor Szebehely studerat hur förutsättningarna för omsorgen av 

äldre utvecklats och förändrats, samt vilka konsekvenser det haft för de äldre själva, deras 

familjer, samt samhället i stort. Vid sidan av sin forskargärning har professor Szebehely även 

aktivt verkat för att ge äldrefrågor en central plats inom socialt arbete som disciplin, samt i 

den bredare samhällsdebatten.  

 

 


