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Elisabet Jerlhag-Holm
Anders Hammarberg
DanielCarlryd
Louise Adermark
AnnaSöderpalm
Alfhild Grönblad
Helena Hansson

Frans Schlyter
Magnus lsraelsson

Protokoll fört vid styrelsemöte isvenska Föreninge n förAlkohol- och Drogforskning den 24 Oktober
2019 kl, 12.15 - 13.1s

Närvarande Förhlndrade
Christina Neh lin-Gordh
Annika Nordström
Mats Ramstedt
Johannp Gripenberg
Mathias Hallberg
Nitya Jayaram-Lindström
Arne Gerdner
Sofia Eberhard
Andrea Capusan

1. Välkomsthälsning
Ordförande ElisabetJerlhag-Holm hälsar alla välkomna till mötet

2, Utseende av sekreterare och justeringspe rson
Ande rs Hamma rbe rg (sekreterare), He le na Ha nsson ( j uste ringsperson )

3, Föregåendeprotokoll
Elisabet går igenom föregående protokoll.

4, Meddelanden
Helena meddelade att hon kommeratt delta på 5VT1 på kvällen för dagens möte iegenskap
av beroendeforskare.

5. Ekonorni.

För tillfället 232.798,26 SEK kronor på PG-konto, Betalningför deltagande i konferensen +

medle msavgifter har inkomrnit.
165 000 SEK på sparkonto, oförändrat med tidigare.
Utgifter sedan föregåe nde möte : lnga,

6, Vetenskapllgtårsmöte

Utvärdering av konferensen: ElisabetträffarÄsa i morgon för att diskutera och lägga upp på

google. Diskussion kring förslaget kring utvärderingav om SADska ha möte igen med SfB.
lnnehålletjusteras något ienlighet med diskussionen (slutgiltig utformning bifogas
protokollet).
Uppmaningatt styrelsemedlernmar meddelarvalberedningen om de ej vill delta i det
fo rtsatta styre lsearbetet.



SAD StYrelsemöte 2019-7A-24

Förslag på datumför nästa års konferens iU ppsala: 5-6 nove mber. Förslaget sl<allklubbas

på årets årsmötet.
Styrelsemedlemrnarna uppmanas atttänka kring terna för nästa års konferens'

I år kommer middag förstyrelsemedlemmaratt äga rum på kvällen 6/1t klockan 19.00 på

Billingehus. Styrelsemedlemmarsom ei kan komma uppmanas att meddela detta'

Elisabet meddelaratt hon behövervara frånvarande en stordelav dagen 711.
Dlskussion kring att meddela deltagare om hurman tar sig till Billingehus. Enas om att man

fårta reda på resvägsjälv,

Fråga om att Frans spela in konferensen via ipad. Föreläsarna tillfrågas före konferensen

om tillåtelse att sPela in.

7, Nya medlernmar

lnga nya

8. Hemsidan

lnget nytt

9. övrlga ärenden

Frågor avseende SADs forskarskola skjuts upp till Decernber då vi tar nya tag,

10. Avslutande av mötet
Elisabet avslutar mötet, Nästa möte {konstituerande) 191108,

Elisabet Ierlhag-
Ordförande

uste

Anders
Sekreterare


