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04 mars 2021 Styrelseprotokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 4de mars
2021, k|.12.00

-

13.00

Närvarande
Louise Adermark
DanielCarlryd
Björn Johnsson
Elisabet Jerlhag Holm
Alfhild Grönblad
Robert Grahn

Förhindrade
Anders Hammarberg
Mats Ramstedt
N itya Jaya ram-Lindström

Bodil Monwell
Frans Schlyter
Sofia Vadlin
Helena Hansson
Camilla Carpholt
Anna Söderpalm Gordh
Lotfi Khemiri

Andrea Capusan

1.

Välkomsthälsning
För detta mötet valdes Louise Adermark som ordförande, som därefter öppnar mötet och
hälsar alla välkomna.

2.

Utseende av sekreterare och justeringsperson.
Elisabet Jerlhag Holm utses som sekreterare och Helena Hansson utses tilljusteringsperson
för dagens möte.

3.

Föregående protokoll
Louise Adermark går igenom föregående protokoll.

4.

Meddelanden
SADs forskarutbildningskurs

/med reviderad kursplan och schema) är nu etablerad på Kl och
utlyses under våren. Ges i slutet av augusti/början av september.

5.

Ekonomi.
ldag finns 165 000 på SAD:s sparkonto och 426 642.95 på SAD:s Plusgirokonto.
De kontohändelser som skett sedan förra mötet är att Anders har betalt in 14 063 kr

till

6.

Skatteverket för 2019.

Vetenskapligtårsmöte
- Olika lokaler för mötet gicks igenom, budget för mötet utformas.

SAD Styrelsemöte

- Det vetenskapliga innehållet diskuterade, och ett finalt program ska presenteras inför
nästa möte. Möjligheten att inkludera mer alkoholforskning samt möjligheten att blanda
föreläsningar och paneldebatter diskuterades.

7.

Nya medlemmar
Frida Silfuersparre och Susanne Bejerot valdes in som nya medlemmar

8.

Hemsidan

lnget nytt kring hemsidan diskuterades. Alla uppmanas att skicka intressant information till
Frans Schlyter, som sedan kan lägga in det på hemsidan.

9.

Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna
lnget aktuellt togs upp.

10. övriga ärenden
- Att bilda en kommitt6 för SAD-talks diskuterades, Daniel Calryd och Elisabet Jerlhag Holm
kan tänka sig att ingå, men alla i styrelsen skulle fundera på detta inför nästa möte. Fortsatt
diskussion nästa möte.
- Vi diskuterade möjligheten att fler personer kan gå med i gruppen som organiserar
forskarskola n, Elisa bet Jerlhag Holm och Nitya jayaram-Lindström anmä lde intresse.
- Alla medlemmar uppmanas att nominera till Jörgen Engel stipendiet, information finns på
hemsidan.

11. Avslutande av mötet
Louise avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, 8de april kl 12.00 -1-3.00

Louise Adermark

Ordförande

Elisabet Jerlhag Holm

Sekreterare
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