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SADs styrelse mandatperioden 2018 – 2019
Ordförande:
Elisabet Jerlhag Holm, Göteborg
Vice ordförande och sekreterare: Anders Hammarberg, Stockholm
Malmö/Lund:
Helena Hansson- ordinarie ledamot
Sofia Eberhard - suppleant
Linköping/Norrköping:
Andrea Capusan - ordinarie ledamot
Arne Gerdner - suppleant
Göteborg:
Louise Adermark - ordinarie ledamot
Anna Söderpalm Gordh- suppleant
Stockholm:
Mats Ramstedt - ordinarie ledamot
Daniel Carlryd - suppleant
Johanna Gripenberg - ordinarie ledamot
Nitya Jayaram-Lindström - suppleant
Uppsala/Västerås:
Christina Nehlin Gordh- ordinarie ledamot
Mathias Hallberg – suppleant
Alfhild Grönblad - suppleant
Umeå/Östersund:
Annika Nordström - ordinarie ledamot
Magnus Israelsson – suppleant och kassör
Adjungerad:
Frans Schlyter- Norrköping

Styrelsemöten
Styrelsen har under det gångna året haft 11 protokollförda sammanträden. Den 22e
november i samband med Årsmötet, och den 23e november i samband med det första
konstituerande mötet med den nya styrelsen, träffades styrelsen fysiskt. Under 2018/2019
hade vi styrelsemöten sista torsdagen av varje månad (12:15 – 13:15); December - Juni och
Augusti - Oktober. Alla dessa styrelsemöten har genomförts som telefonkonferenser.
Protokoll för alla 11 styrelsemöten finns att läsa på SAD’s hemsida.

Forskarmöte 2018
Årets vetenskapliga möte hölls i Östersund den 22e - 23e november 2018. Arrangörerna
var Annika Nordström och Magnus Israelsson, från SADs Umeå/Östersund region. Det var
ca 70 personer som deltog i år. Temat för mötet var ”Olika perspektiv på beroende”. Det
var ett mycket uppskattat möte, både rent vetenskapligt och nätverksmässigt. En
detaljerad rapport från mötet är bifogad (bilaga 1).

Skarpömötet 2018-2019
Årets Skarpömöte gick av stapeln den 16-17 maj 2019. Närvarande styrelseledamöter:
Elisabet Jerlhag Holm, Christina Nehlin Gordh, Helena Hansson, Andrea Capusan, Anna
Söderpalm Gordh, Mats Ramstedt, Daniel Carlryd. En detaljerad rapport från mötet är
bifogad (bilaga 2).

Bertil Göranssons stipendium
I årets ansökningsomgång till Bertil Göranssons stipendium var det många sökande.
Vinnaren av stipendiet kommer att meddelas av professor Hanne Tönnesen den 7e
november i samband med årsmötet i Skövde.

Lokalavdelningarnas arbete
Malmö/Lund: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad
Stockholm: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad
Göteborg: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad
Uppsala: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad
Linköping/Norrköping: Ingen specifik lokal aktivitet rapporterad
Umeå/Östersund: ASI i fokus, workshop den 25/10-2019

Medlemskalendern
SAD har för närvarande 281 medlemmar. Under 2018/2019 har 18 nya medlemmar blivit
invalda i SAD. Föreningen fortsätter att blomstra! En stor del av våra nya medlemmar i år
är studenter och vårdpersonal inom beroendevården från hela landet. Vi är glada för den
mångfald och expertis som våra medlemmar som jobbar inom vården tar med. Våra yngre
studenter kommer att bära framtiden för forskning så vi är mycket glada att se en ökning
av deras antal! Nya medlemmar kommer även från blandade discipliner, vilket är av stor
vikt för SAD, som syftar till att integrera och öka samverkan och förståelse mellan de olika
disciplinerna inom beroendeforskning. Tillsammans kommer alla att bidra till det

stimulerande utbytet av expertis och diskussioner inom SAD. Jag ser fram emot att träffa
alla våra medlemmar snart!

Betalande medlemmar
Under 2018-2019 kalenderåret har 69 medlemmar betalat årsavgiften på 200 kr. Det är
något förre än förra året. Men generellt, sedan de tre år har vi haft ett Swish-företag konto,
har hitintills antalet inbetalningar av medlemsavgifterna ökat.

SADs hemsida
Hemsidan återfinns via länken: http://www.sadforskning.se/. Syftet med hemsidan är att
förmedla aktuell information gällande alkohol- och drogforskning. Under verksamhetsåret
har Frans Schlyter fortsatt att arbeta med hemsidan och uppdatera information till stort
gagn för våra medlemmar. Vi fortsätter att arbeta med hemsidan och skulle uppskatta
insatser från alla medlemmar. Vänligen kontakta Frans Schlyter eller ordförande i SAD för
input.

Internationella möten och samverkan
SADs forskningskurs, ”Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd/ A Biopsychosocial
Perspective on Addictive disorders”, för doktorander kommer att bli av 2020. Kursplanen är
nu fastställd vid Karolinska Institutet. Den består av 3 hp, och kommer att vara i två veckor.
Denna kommer att gå av stapeln som en förberedelsevecka, 18e-22e maj 2020, och som
ett internat på Skarpö den 25e-29e maj 2020. Ansvariga för kursplanen är Elisabet Jerlhag
Holm, Anders Hammarberg och Nitya Jayaram-Lindström. Resterande dokument som är av
vikt för kursen kommer att färdigställas av SADs styrelse i början av 2020.

Remisser
SAD fick inga frågor om att skriva ett remiss-svar under 2018-2019.

Ekonomi
Ekonomisk redovisning har gjorts av kassören, Israelsson Magnus for 2018-2019, för mer
information se separat bilaga (bilaga 4). Revisorerna för SAD 2018-2019 är Fred Nyberg och
Orsolya Hoffman, suppleanter Kristina Berglund samt Kerstin Käll, och de kommer att
presentera revisionsberättelsen vid det årsmötet 2019.
För styrelsen i Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning

__________________
Elisabet Jerlhag Holm
Ordförande SAD

