
Anteckningar förda vid möte med HBT-seniorerna 22 mars 2017 
 
8 personer närvarande. 
 
Vi började med en presentationsrunda, eftersom en person var ny i gruppen och hälsades 
hjärtligt välkommen. 
 
Konferens 
Ämnet för dagens möte var att diskutera en eventuell ny konferens med titeln När regnbågen 
grånar 2.0. Berit förklarade bakgrunden:  
 

• Det är nu fem år sedan den förra konferensen oktober 2012  
• Den förra konferensen var en stor succé och var dessutom rolig för oss att arbeta med 
• Det finns en del ny forskning om äldre, bl.a. i Linköping och Stockholm 
• Göteborgs stads plan för implementering av Hbtq-frågor har kommit en bit på väg och 

är viktiga att informera om 
• Europride går av stapeln i Stockholm och Göteborg i augusti 2018. Bra tillfälle för en 

konferens samma år eller samma tid 
• Föreningen HBTQ-bo kan presentera sig, kanske i samband med en punkt om 

boendefrågor 
 
Vi diskuterade vilka som ska bjudas in och förslagen var: fler från pensionärsorganisationerna 
än vid den förra konferensen, personal inom äldreomsorgen m.fl. 
 
Beslut 
Mötet tyckte det är en bra idé med en ny konferens, och vi beslutade att försöka börja arbeta 
med förberedelserna. En arbetsgrupp ska bildas, men först måste vi bli fler intresserade. 
Därför vill vi ställa frågan till alla som är på HBT-seniorernas mail-lista. 
 
Förarbete 
Söka Pengar: Ann-Katrin försöker med hjälp från Patrik att ta reda på datum för ansökningar 
inom VG-regionen. 
Agneta skriver en förfrågan till övriga HBT-seniorer. 
 
Berit gav i efterhand fler idéer: Att bjuda in Ingmar Skoog från Centrum för åldrande och 
hälsa, Sahlgrenska. Kanske en bra idé? 

Ingmar	  Skoog	  är	  professor	  i	  psykiatri	  vid	  Göteborgs	  universitet.	  Han	  har	  arbetat	  med	  
befolkningsstudier	  av	  äldre	  i	  Göteborg	  sedan	  1984	  och	  leder	  forskningsgruppen	  för	  
Neuropsykiatrisk	  epidemiologi	  vid	  Sahlgrenska	  akademin,	  som	  studerar	  demens	  och	  
andra	  psykiska	  sjukdomar	  hos	  äldre.	  Ingmar	  Skoog	  har	  publicerat	  fler	  än	  300	  
vetenskapliga	  arbeten	  och	  hör	  till	  världens	  ledande	  forskare	  inom	  sitt	  forskningsfält. 
 

Övriga frågor 
Franco meddelade att han har videofilmer som kunde vara intressanta att visa under West 
Pride. Vi tyckte att han ska fråga Patrik på Rfsl om hjälp med detta. Franco undrade ifall 
Etnografiska institutionen kan var intresserad av material, men eftersom denna institution inte 
har så stora resurser kom vi på idén att kanske Stadsmuseet kunde ha en avdelning med 
HBTQ-historia. Värt att arbeta vidare på! 
 
Vid datorn 
Agneta 


