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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 22 Oktober
november 2021 kl. 11.35 – 12.35
Närvarande
Anders Hammarberg
Elisabet Jerlhag Holm
Bodil Monwell
Anna Söderpalm Gordh

Förhindrade
Andrea Capusan
Alfhild Grönblad
Frans Schlyter
Mats Ramstedt

Louise Adermark
Daniel Carlryd
Camilla Carpholt
Sofia Vadlin
Björn Johnson
Martin Kåberg
Robert Grahn
Helena Hansson

Nitya Jayaram-Lindström
1. Välkomsthälsning
Ordförande Louise Adermark öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Utseende av sekreterare för kommande år
Anders Hammarberg utses som sekreterare för det kommande året
3. Utseende av justeringsperson
Sofia Vadlin utses till justeringsperson för dagens möte.
4. Föregående protokoll.
Louise Adermark går igenom föregående protokoll.
5. Konstituering av nya styrelseledamoter
Den nya styrelsen konstitueras
Anders Hammarberg utses till ny kassör och ersätter Magnus Israelsson
6. Meddelanden
Inga meddelanden
7. Ekonomi.
Nu finns det (476 431,95) kr på medlemskontot.
Utöver detta finns 165 000 kr på sparkontot.
8. Vetenskapligt årsmöte (2022)
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Återkoppling av punkter som kom upp på gårdagens årsmöte kring olika teman. Utöver
detta förslag på utgångspunkt i professioner (psykologer, läkare, socionomer). Hur arbetar
man inom olika regioner med implementering av metoder. Viktigt samtidigt att det
prekliniska perspektivet inte faller bort. Fortsatt diskussion vid nästa styrelsemöte. Mer
forskningsfokus. Förslag på att vi i styrelsen delar upp ansvar för att hitta föreläsare utifrån
olika perspektiv. Aktuell forskning och implementering i olika regioner. Hur jobbar man med
implementering av metoder?
Fördelar och nackdelar med att involvera brukare – problematisera kollektivt
brukarinflytande (Erik Eriksson). Hälsoekonomi – hur studerar man detta?
Region Stockholm är ansvarig för vetenskapliga mötet nästa år. Martin, Nitya, Anders samt
CAN-representanter är resurser. Konferensbidrag skulle kunna sökas från CAN.
Nästa års presentationer skulle kunna kombineras med SAD-talks, dvs att presentationerna
spelas in.
Diskussion kring att återgå till hur vi gjorde förut, att bjuda in allmänhet till en av dagarna.
Beslut kring detta vid kommande möte.
9. Nya medlemmar
Inga nya medlemmar
10. Hemsidan
- Nya styrelsemedlemmar uppmanas att skicka uppdaterade bilder och presentationer till
Frans, som han kan lägga ut.
11. Övriga ärenden
a) Sammanfattande intryck från det vetenskapliga mötet 2021. Styrelsen fördelade mellan
ledamöterna uppdraget att skriva rapport från mötet. Sammanfattande intrycket var att
konferensen var uppskattad. Antalet deltagare var lägre än förväntat.
b) Beslut fattas att ordförande Louise Adermark och kassören Anders Hammarberg är
firmatecknare för SAD.
c) SAD-talks – Daniel och Frans presenterar förslag på hur vi går vidare med SAD-talks till
nästa styrelsemöte. Diskussion kring om SAD-talks ska vara tillgängligt för alla.
d) Kommande möten för kommande år första torsdagen i varje månad kl. 12.00-13.00.
12. Avslutande av mötet
Louise avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte blir 2021-11-11 kl. 12.00 -13.00
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