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03 juni 2021 Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 6te maj
202L, k|.12.00 - 13.00
Närvarande
Anders Hammarberg
Louise Adermark

Förhindrade

Frans Schlyter

Andrea Capusan

DanielCarlryd
Elisabet jerlhag Holm

Björn Johnsson
Lotfi Khemiri
Sofia Vadlin
Mats Ramstedt
Alfhild Grönblad

Helena Hansson
Robert Grahn
Anna Söderpalm Gordh
Camilla Carpholt

itya Jayaram-Lindström
Bodil Monwell
N

L.

Välkomsthälsning
Ordförande Anders Hammarberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2.

Utseende av sekreterare och justeringsperson.
Louise Adermark utses som sekreterare och Helena Hansson utses tilljusteringsperson för
dagens möte.

3.

Föregående protokoll
Anders Hammarberg går igenom föregående protokoll

4.

Meddelanden
lnspelat materialfrån Claudias minnesseminarium ligger uppe på hemsidan

5.

Ekonomi.
På plusgirokontot (86 77 90-81finns idag 4t3 970,25 kr och på sparkontot (1195 30 56113)
finns 165 000 kr. lnbetalning för medlemsavgifter har skett under perioden (1 st) samt
avgifter för swish (2 kr) som dras automatiskt av banken.

5.

Vetenskapligtårsmöte
Helena Hansson lyfter upp att paneldebatten fortfarande inte är fastställd. Camilla Carpholt
har undersökt ytterligare underlag. Styrelsen kommer fram till att debatten framför allt ska
blien diskussion kring möjlig problematik som kan uppstå med huvudmannaskapet.
Helena Jernström kan komma att vara i USA vid tiden för SAD. Hon ger definitivt besked
a

ugusti.
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SAD Styrelsemöte

vill presentera en poster kommer kunna skicka ett mail till Elisabet för registrering.
Posterpresentation är öppen för alla. Frans ser över texten till inbjudan.
De som

för alla som föreläser och presenterar avhandling. Resa betalas endast
för föreläsare. Styrelsen beslutar att upp till två nätters övernattning ska bekostas för SADs
styrelse för styrelsemedlemmar och föreläsare som har längre resväg.
En natts övernattning erbjuds till de som presenterar sin avhandling.
SAD betalar boende

Helena och Alfhild skickar ut mail till föreslagna doktorander för att se om de vill presentera
sina avhandlingar

7.

Nya medlemmar
Daniel Mi.iller väljs in som ny medlem

8.

Hemsidan
Alla uppmanas komma med förslag på materialatt lägga upp på hemsidan

9.

Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till SADs forskarskola

10. övriga ärenden
Anders Hammarberg, Louise Adermark och Daniel Carlryd kommer att möta representanter
från SLAN den 18 juni för att diskutera möjliga samarbeten.
LL doktorander har sökt SADs Forskarskola i det initiala skedet.
Det finns fortfarande platser kvar.
Nästa möte kommer vi att fastställa en arbetsgrupp för SAD-talks

11. Avslutande av mötet
Anders avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, L9 augusti kl 1-2.00 -13.00
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