Verksamhetsberättelse 2021 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 2021.

Styrelse

Vid årsmötet som hölls via Zoom torsdagen den 29 april 2021, kl. 16.30-, så avtackades
Andreas Motel-Klingebiel (ordinarie ledamot) som avböjt omval. Sofi Fristedt valdes till
ordförande, och Joy Torgé, Daniel Smedberg, och Charlotta Nilsen till ordinarie ledamöter på
två år. Pär Bjälkebring valdes som styrelsesuppleant på två år. Maria Haak (ordinarie) och
Maria Sjölund (suppleant) som valdes på två år vid föregående årsmöte, har också ingått i
styrelsen under året. Vid styrelsens konstituerande möte formades styrelsen enligt följande:
Ordförande: Sofi Fristedt, Jönköping University och Lunds universitet
Vice ordförande: Charlotta Nilsen, Jönköping University, Karolinska Institutet &
Stockholms universitet
Sekreterare: Joy Torgé, Jönköping University
Kassör: Anna Olaison, Uppsala universitet och Linköpings universitet
Kommunikationsansvariga: Daniel Smedberg, Region Skåne och Pär Bjälkebring
(hemsidan), Sofi Fristedt (Facebook och Twitter) och Maria Haak (Facebook)
Suppleanter: Maria Sjölund, Högskolan i Gävle och Pär Bjälkebring, Göteborgs universitet
Revisorer: Sven Erik Wånell och Boo Johansson.
Valberedningen: Susanne Iwarsson, Janicke Andersson och Stefan Fors

Medlemsantal

Föreningen hade i december 2021, 117 betalande medlemmar och 14 hedersmedlemmar.
Under året tillkom 29 nya medlemmar.

Sammanträden och beslut

Styrelsen har förutom vid årsmötet i mars sammanträtt åtta gånger under året. Dessa
protokollförda 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
olika åtgärder för att öka medlemsantalet eftersom medlemsavgifterna är viktiga för att kunna
bedriva vår verksamhet. Vi har under året framför allt satsat på att öka SGS synlighet och
därmed attraktivitet genom samarrangemang med tidskriften Äldre i centrum.

Kommunikationsinsatser

Ledamöterna i styrelsen är presenterade på SGS hemsida, http://www.sgs.nu. Hemsidan
används för grundläggande information om SGS, medan aktiv kommunikation till största
delen sker på SGS Facebooksida. 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
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intresse för våra medlemmar och andra läsare. Ett antal mejl med information om SGS eller
annan information av intresse har också skickat ut till medlemmarna. SGS har också ett
Twitterkonto, men där är aktiviteten låg. Två medlemsbrev har skickats via mail under året till
SGS medlemmar.

Prioriterade aktiviteter
Gerontologidag
Den 29 april arrangerade vi årets Gerontologidag på temat: I skuggan av Coronapandemin:
ojämlikhet på äldre dar. Qarin Lood, Göteborgs universitet och Janicke Andersson,
Högskolan i Halmstad höll var sin presentation på detta tema.
Boo Johansson, senior professor i psykologi vid Göteborgs universitet tilldelades Stora
Gerontologipriset 2021, och höll sin prisföreläsning. Han har under sina många år inom
akademien bidragit till att svensk gerontologisk forskning satts på den internationella kartan,
då särskilt genom sitt unika sätt att studera inverkan av arv och miljö på det psykologiska
åldrandet. Boo har initierat och drivit många stora forskningsprojekt, däribland Octo Twin,
som är en del av de gerontologiska longitudinella tvillingprojekten och som rönt stor
framgång nationellt såväl som internationellt. Professor Boo Johanssons stora engagemang att
sprida svensk gerontologisk forskning på den internationella arenan har även yttrat sig genom
adjungeringar till framstående utländska universitet och engagemang i internationella
organisationer. Han har exempelvis utmärkt sig genom att erhålla Fellow status inom
Gerontological Society of America (GSA), samt agera ”Congress President” för “22 Nordic
Congress in Gerontology (NKG)” samt “9th International Association of Gerontology and
Geriatrics European Region (IAGG-ER)”.
Paneldiskussion med fokus på Corona och åldrande hölls med presentatörer, pristagare, SvenErik Wånell (sekreterare i Coronakommissionen), Stig Ålund (PRO), och Helena Bjurbäck
(äldreombudsman Göteborgs stad).
Eftermiddagen avslutade med en medlemsdialog med fokus ’Var och hur ska SGS vara inom
3 år?’. Efter att närvarande medlemmar diskuterat i mindre grupper fördes en gemensam
diskussion. Flertalet viktiga punkter lyftes. Däribland vikten att vara mer synliga som
expertforum och bidra än mer till kunskapsspridning. Det föreslogs även att SGS skulle kunna
anordna så kallade tankesmedjor för att diskutera aktuella ämnen som rör äldre personer och
åldrande tillsammans med medlemmar och andra relevanta aktörer. Även möjliga sätt att
marknadsföra SGS diskuterades. Alla som närvarade var eniga om att SGS spelar en viktig
roll för att sprida kunskap om gerontologi och gerontologisk forskning, men att vi behöver bli
mer synliga, både nationellt och internationellt, för att ytterligare stärka gerontologins
ställning i samhället.
Seminarium i samarbete med Äldre i centrum
I samarbete med tidskriften Äldre i centrum så arrangerade vi ett seminarium den 8 december
med temat Livslångt åldrande. Krister Håkansson (Karolinska institutet), Mikael Rennemark
(Linnéuniversitetet) och Anna Bratt (Linnéuniversitetet) höll var sin föreläsning och deltog i
en paneldiskussion ledd av Charlotta Nilsen.
Förberedelse för NKG 2024 i Sverige
Under året har SGS ordförande och styrelse initierat och koordinerat processen för att hitta en
arrangör för NKG 2024 i Sverige. Flertal möten har hållits med NKG och kommande arrangör
i Odense 2022. SGS har också tillfrågat och haft dialoger med flera lärosäten samt Svensk
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Geriatrisk Förening i frågan. Glädjande nog har detta i skrivande stund bidragit till att Carin
Lennartsson vid KI tagit ledning i arbetet med konferensen, som kommer att arrangeras i
samarbete med SGS.
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