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Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 19te
augusti 202L, kl.12.00 - 13.00

Närvarande
Anders Hammarberg
Louise Adermark
Frans Schlyter
Mats Ramstedt
DanielCarlryd
Helena Hansson

Sofia Vadlin
Alfhild Grönblad
Lotfi Khemiri

Förhindrade
N itya Jaya ra m-Lindström
Bodil Monwell
Andrea Capusan

Björn Johnsson

Elisabet Jerlhag Holm

Robert Grahn

Anna Söderpalm Gordh
Camilla Carpholt

1.. 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 9O-8) finns 413 970,25 kr och på sparkontot (1195 30 56113) finns
165 000 kr. lnga transaktioner har skett sedan senaste mötet.
Deklaration har skickats in.

6. Vetenskapligtårsmöte
Styrelsen föreslår ett "digifysiskt" möte, där SADs styrelse är på plats och även talare är på

plats, medan åhörare medverkar digitalt. Talare som ej har möjlighet att befinna sig på plats
skulle kunna medverka via länk. Styrelsen diskuterar hur programmet bör omstruktureras
för att passa iett digitalt format. Ett förslag är att nya avhandlingar och postrar presenteras
via inspelade kortfilmer som läggs upp på SADs hemsida. Alfhild Grönblad försöker boka
universitetets lokaler även för fredagen.



SAD Styrelsemöte

Mailfråga skickas ut för att utvärdera hur många av styrelsens medlemmar som kommer att
vara på plats i Uppsala under mötet.

Programpunkten med Anders Printz och den eventuella debatten diskuterades vidare. Det
nya förslaget är att 3-4 personer ur styrelsen förbereder frågor rörande viktiga aspekter som
kan diskuteras vidare med Anders.

Styrelsen beslutar att awakta med att söka sponsring nu när mötet blir digifysiskt och
ekonomin är god.

7. Nya medlemmar

8. Hemsidan
Alla uppmanas komma med förslag på material att lägga upp på hemsidan

9. Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna
SADs forskarskola pågår 30 augusti- 10 september

10. övriga ärenden
Louise Adermark och Daniel Carlryd mötte representanter från SLAN den 18 juni.
SLAN kontaktade SAD för att utöka möjligheten att sprida vetenskapligt grundad
information till sina medlemmar. Under mötet diskuterade gemensamma intressen, och
möjligheten att utbyta material i form av inspelade föreläsningar, samt kunna flagga för
varandras uppkommande presentationer och liknande.

SLAN jobbar även med ett stort projekt för att se på alkoholens effekter ur ett
livscykelperspektiv, och hoppas att kunna rekrytera några av SADs medlemmar som
föreläsare. De tar även tacksamt emot tips på "viktiga frågor ur ett folkhälsoperspektiv",
som de kan ta upp isina webbinarium.

Om man vill läsa mer om SLAN kan man gå in på följande länkar:
https://www.slan.se
https://www.facebook.com/sla n 192 L/
På hemsidan finns även inspelade webbinarium att titta på.

L4 doktorander har registrerats till SADs Forskarskola

Daniel Carlryd har erbjudit sig att medverka i en arbetsgrupp för SAD-talks, men fler
styrelsemed lemmar behöver medverka I

I ntressenter konta ktar Da niel: daniel.ca rlrvd @can.se

11. Avslutande av mötet
Anders avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, 2 september kl 12.00 -13.00
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Anders Hammarberg
Ordförande

Louise Adermark
Sekreterare
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