
Verksamhetsberättelse 2022 för Sveriges Gerontologiska Sällskap 

  
I vår verksamhetsberättelse och årsredovisning hittar du sammanställningar för året som gått. 

Verksamhetsberättelserna rymmer redogörelser för SGS verksamhet och siffror för 

medlemsstatistik och ekonomi. Verksamhetsberättelsen kompletteras med en utförligare 

ekonomisk årsredovisning för året 2022. 

  

Styrelse  
Vid årsmötet som hölls via Zoom torsdagen den 28 mars 2022, kl. 16.00-16.50, avtackades 

Sofi Fristedt (ordförande), Maria Haak (ordinarie ledamot) och Anna Olaison (ordinarie 

ledamot). Joy Torgé, som tidigare var sekreterare, valdes av mötet till SGS ordförande, vid ett 

fyllnadsval (1 år) då Sofi Fristedt, som lämnar sitt uppdrag ett år i förväg. Detta innebar i sin 

tur att Joy Torgé lämnat posten som ordinarie ledamot ett år i förväg. I denna post valdes Pär 

Bjälkebring in som ordinarie ledamot i ett fyllnadsval (1 år), från att tidigare varit suppleant. 

Marie Sjölund (tidigare suppleant) samt Johan Rehnberg valdes vid nyval till ordinarie 

ledamöter på 2 år vardera. Vid nyval av suppleanter valdes Magnus Zingmark på 2 år och 

Maja Kylen på 1 år.  

 

Till revisorer valdes Boo Johansson och Sofi Fristedt på ett år vardera (efter Sven Erik Wånell 

och Marie Kivi).  

 

Till valberedningen valdes Anna Nivestam och Aileen Bergström (1 år vardera) efter Susanne 

Iwarsson, Janicke Andersson och Stefan Fors. Det fanns ingen nominering för en tredje 

person till valberedningen och årsmötet denna gång har beslutat att göra ett undantag från 

stadgarna, där tre ledamöter i valberedningen skulle väljas. 

 

Vid styrelsens konstituerande möte den formades styrelsen enligt nedan: 

  

Ordförande: Joy Torgé, Jönköping University (sedan september 2022 också verksam vid 

Linköpings universitet) 

Vice ordförande: Charlotta Nilsen, Jönköping University, Karolinska Institutet & 

Stockholms universitet  

Sekreterare: Johan Rehnberg, Karolinska Institutet 

Kassör: Pär Bjälkebring, Göteborgs universistet  

Kommunikationsansvariga: Daniel Smedberg, Region Skåne och Pär Bjälkebring 

(hemsidan), Joy Torgé (Facebook)  

Suppleanter: Magnus Zingmark och Maja Kylén, båda vid Lunds universitet 

 

Revisorer: Boo Johansson och Sofi Fristedt.  

Valberedningen: Anna Nivestam, Högskolan Kristianstad och Aileen Bergström, Karolinska 

Institutet 
 

Medlemsantal  
Föreningen hade i februari 2023, 112 betalande medlemmar (jämfört med 117 året 

dessförinnan) och 13 hedersmedlemmar. Under året tillkom 13 nya medlemmar. 
 



Sammanträden och beslut  
Styrelsen har förutom vid årsmötet och konstituerande mötet sammanträtt sju gånger under 

verksamhetsåret. Dessa protokollförda sammanträden har genomförts via webplattformen 

Zoom. 

 

Ekonomi  
Styrelsen har undersökt om avgiften för föreningen ska höjas, men vi känner just nu att det 

inte är nödvändigt. Våra ekonomiska förutsättningar var under 2022 oförändrade och vi 

slutade år med ungefär tusen kronor mer än vi började året med. Dock så är det förväntat att 

2023 kommer att innebära mer kostnader för föreningen, eftersom pandemin och dess 

restriktioner har varit relaterat till lägre kostnader för föreningen. Vi kommer söka ny 

finansiering för Stora Gerontologipriset och kommer först vända oss till Ruth o Richard 

Juhlins stiftelse igen där sista ansökningsdagen är 1 september 2023.  

 

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 och via e-post till medlemslistan. Medlemmar har på olika 

sätt kommunicerat att de uppskattat möjligheten till annonsering om sin forskning, 

utbildningssatsningar eller rapporter, till andra medlemmar i SGS. Styrelsen har gjorts vid 

några tillfällen på medlemmarnas begäran, t.ex. vid utskickning av nationell enkät från Lunds 

universitet, och annonsering via Facebook om jobbannonser och kurser med relevans till 

äldreområdet. SGS har en Twitterkonto, men detta ligger vilande. Två medlemsbrev har 

skickats via e-post under verksamhetsåret till SGS medlemmar.  
 

Prioriterade aktiviteter  

Gerontologidagen 

Den 28 mars 2022 arrangerade SGS årets Gerontologidag på Zoom, på temat: Att bryta 

ofrivillig ensamhet hos äldre.  

 

Talarna var Lena Dahlberg, docent vid Högskolan Dalarna och vid Aging Research Center, 

och Anna Sundling, äldrepedagog och samordnare, Socialförvaltningen, Nässjö kommun. 

Föreningen Äldrekontakt tilldelades Stora Gerontologipriset 2022, vilket var första gången 

SGS tilldelar priset till en organisation. Priset togs emot av Therese Gyll, vars familj grundade 

Äldrekontakt och är verksamhetsansvarig. Therese höll en prisföreläsning. 

 

Motveringen för Stora Gerontologipriset 2022 var följande: ”Stora Gerontologipriset för 2022 

går till Föreningen Äldrekontakt, Priset delas ut av Sveriges Gerontologiska Sällskap som ett 

erkännande av utomordentliga insatser och föredömliga bidrag inom området åldrande och 

äldre. Äldrekontakt är en ideell förening vars mål är att förbättra äldres hälsa och 

välbefinnande genom att hjälpa dem ur ofrivillig ensamhet och social isolering. Föreningen 

grundades i Stockholm under 2008 av familjen Gyll och har nu verksamhet i 35 kommuner 

runt om i landet.  erksamheten vänder sig till äldre över 75 år som lever isolerade och känner 

sig ensamma, och som har liten kontakt med familj eller vänner. Äldrekontakts cirka 1000 

volontärer hjälper över 650 äldre varje månad att hålla kontakten. Detta är första gången som 

SGS tilldelar priset till en förening. Med sitt stora engagemang hjälper Äldrekontakt äldre att 

bryta sin isolering genom regelbundna fikaträffar med jämnåriga i liknande situation. Vi vill 

särskilt uppmärksamma föreningens engagemang att inkludera de allra äldsta, samt den 



möjlighet som ges att umgås över generationsgränserna. Denna verksamhet vore inte möjlig 

utan alla fantastiska volontärer som skjutsar deltagarna till träffarna och öppnar upp sina 

hem.” 
 

Samarbete med Äldre i centrum  

SGS medlemmar får med sitt medlemskap en prenumeration till tidskriften Äldre i Centrum. 

Tidskriften har fått en ny chefredaktör, Lotta Segelberg. För att försäkra att SGS har en 

fortsatt gott samarbete med Äldre i Centrum i framtiden har Johan Rehnberg och Charlotta 

Nilsen träffat den nya chefredaktören i december 2022. Vid mötet säkrades en rutin kring hur 

Äldre i Centrum ska inhämta medlemsinformation från SGS. Även annonsplatsen för SGS i 

Äldre i Centrum diskuterades och SGS ska fortsatt ha en så kallad ”SGS-ruta” i Äldre i 

Centrum med information om SGS och eventuella seminarier och annonser. 

 

Planering av Nordisk Gerontologisk Kongress 2024 

En av SGS prioriterade aktiviteter 2022 var planering av det kommande NKG-konferensen 

som ska äga rum i Stockholm i juni 2024. SGS ordförande Joy Torgé och vice ordförande 

Charlotta Nilsen närvarade vid ett flertal möten med Organizing Committee, med 

kongresspresidenten Carin Lennartsson (Karolinska Institutet), kongresssekreteraren Amaia 

Calderon Larrañaga (Karolinska Institutet) samt två representanter från Sveriges Geriatriska 

Förening, Peter Johnson och Dorota Religa. Vid dessa möten har Organizing Committee för 

NKG-kongressen konstituterat sig. Kontakt med konferensplaneraren i Stockholm har 

initierats och lokaler har bokats. Förslag på personer som ska ingå i de olika arbetsgrupperna, 

samt keynote speakers är vid skrivande stund färdiga och personerna ska kontaktas. Budgeten 

för kongressen finslipas för beslut. Organizing Committee med Joy Torgé och Charlotta 

Nilsen har även kontinuerlig kontakt med moderföreningen NGF (Nordic Gerontological 

Federation), i synnerhet ledningen i Danmark som ansvarade för 2022-års kongress, för att få 

stöd i logistiken för kongressen 2024. 


