Verksamhetsberättelse 2020 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 2020.

Styrelse

Årsmötet hölls via Zoom (pga Corona-pandemin), torsdagen den 26 mars kl. 17:00.
Stefan Fors avgick och avtackades i samband med årsmötet. Anna Olaison valdes om på två
år. Maria Haak som tidigare varit suppleant, valdes till ordinarie ledamot på 2 år, istället för
Stefan Fors. Eftersom Maria Haak egentligen hade ett år kvar som suppleant, så valdes
Charlotta Nilsen genom fyllnadsval in i styrelsen som suppleant på 1 år.
Styrelsen hade 2020-04-17 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 och Charlotta Nilsen,
Karolinska Institutet (hemsidan), Sofi Fristedt (Facebook och Twitter) och Maria Haak
(Facebook)
Suppleanter: Maria Sjölund, Högskolan i Gävle och Charlotta Nilsen, Karolinska Institutet
Revisorer: Sven Erik Wånell och Marie Kivi.
Valberedningen: Susanne Iwarsson, Janicke Andersson och Stefan Fors

Medlemsantal

Föreningen hade i december 2019 78 betalande medlemmar och 9 hedersmedlemmar. Det
innebär en ökning med fem betalande medlemmar från föregående år. Översyn av vårt
medlemsregister, liksom framtagandet av årshjul för medlemshantering har bidragit till detta
resultat.

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.
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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
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

Sveriges Gerontologidag 2020 med temat ”Det ojämlika åldrandet” skulle genomförts i
samarbete med Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet torsdagen den 26
mars, men fick ställas in. Tanken var först att flytta den till hösten, men på grund av
pandemiläget så ställdes den in helt och hållet. Professor Marta Szebehely vid Stockholms
universitet, som under dagen skulle hållit sin prisföreläsning för Stora Gerontologipriset 2019,
spelade i stället in sin prisföreläsning med hjälp av SGS styrelse. Denna föreläsning spreds
sedan via en Youtube-kanal och finns som direktlänk på föreningens hemsida.
Lisa som fick Stora Gerontologipriset 2020 kommer att bidra till Gerontologidagen 2022, som
förhoppningsvis kan genomföras i traditionellt format. Prismotiveringen löd: Lisa Syrén
erhåller Stora Gerontologipriset 2020 för sina insatser för anhörig- och närståendefrågor.
Lisa Syrén har egen erfarenhet av anhörigvård och att vara anhörig, något som hon generöst
delar med sig av. Detta är till stor hjälp och betyder mycket för andra i liknande situationer.
Lisa Syrén är en känd och folkkär radioröst. Hon har bland annat varit programledare för
Karlavagnen” och ”Ring så spelar vi” under många år. Genom sin offentliga profil och
engagemang för anhörigfrågor spelar Lisa Syrén en viktig roll i att lyfta och sprida kunskap
om anhörigfrågor. Detta gör Lisa bland annat genom att vara en ofta använd och mycket
uppskattad konferencier vid olika arrangemang med fokus på anhöriga och närstående.
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