7 Oktober 2021 Styrelseprotokoll
_______________________________________________________________________________
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 7 Oktober
2021, kl. 12.00 – 13.00
Närvarande
Anders Hammarberg
Louise Adermark
Anna Söderpalm Gordh
Frans Schlyter
Alfhild Grönblad
Helena Hansson
Camilla Carpholt
Bodil Monwell
Sofia Vadlin

Förhindrade
Nitya Jayaram-Lindström
Robert Grahn
Mats Ramstedt
Björn Johnsson
Elisabet Jerlhag Holm
Lotfi Khemiri
Andrea Capusan
Daniel Carlryd

1. Välkomsthälsning
Ordförande Anders Hammarberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.
Louise Adermark utses som sekreterare och Anna Söderpalm Gordh utses till
justeringsperson för dagens möte.
3. Föregående protokoll
Anders Hammarberg går igenom föregående protokoll.
4. Meddelanden
Inga meddelanden
5. Ekonomi.
På plusgirokontot (86 77 90-8) fanns förra månaden 414 960,25 kr och på sparkontot (1195
30 56113) fanns 165 000 kr. Uppgift saknades för dagens möte.
6. Vetenskapligt årsmöte
Helena och Alfhild har gått igenom programmet och kommer ge föreläsarna detaljerade
instruktioner kring presentationerna, samt information kring hotell och lokaler. Alfhild
skickar även ut ett uppdaterat schema till styrelsen med information om det konstituerande
styrelsemötet. De i styrelsen som kan träffas på restaurang Stationen under onsdagskvällen
(19.30).
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Frans kommer att skicka ut en zoomlänk till de som anmält sig till konferensen. Länken
kommer ej finnas på hemsidan. Föreläsningarna kommer eventuellt att spelas in, men
kommer inte läggas ut. Eventuellt kommer några föreläsningar att kunna bli SADtalks.
Teknisk support finns tillgänglig under hela konferensen.
Bodil och Camilla har ingått i den arbetsgrupp som diskuterat programpunkten med Anders
Printz. De har sammanställt frågor som kan diskuteras gällande samsjuklighetsutredningen.
Det kommer även finnas utrymme för åhörarna att ställa frågor.
Eva Ekeroth kommer vara på plats och dokumentera konferensen. Eva Ekeroth fakturerar
6,000 kr för sitt arbete vilket accepterades av styrelsen.
Anders skriver till Hanne Tönnesen för konfirmera att hon kan överlämna Bertil Göranssons
stipendium. Om Hanne inte kan närvara kommer motiveringen läsas upp av Louise som var
med och bedömde ansökningarna.
7. Nya medlemmar
3 nya medlemmar: Frida Stam, Yasmin Olsson, och Cajsa Aranäs väljs in till SAD.
8. Hemsidan
Alla uppmanas att inkomma med förslag på material som kan lägga upp på hemsidan.
9. Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna
I kallelsen till årsmötet försöker vi stimulera rapportering av aktuella events och studier från
alla medlemmar.
Glöm inte SADs årliga konferens (21-22 oktober) som i år blir ett hybridmöte.
10. Övriga ärenden
Magnus kommer lämna sin post som kassör. Det är styrelsen som utser kassör, och det
brukar vara en styrelserepresentant som har posten. Anders ber intressenter att kontakta
honom. Frågan bordlades.
Frans och Daniel utgör en arbetsgrupp för SAD-talks, och de har börjat diskutera möjliga
föreläsare. Styrelsen uttrycker en önskan om att gruppen ska kontakta personer som de
tänker kan vara intressanta för SADs medlemmar och be dem spela in en presentation.
Frågan kring samarbetet med SLAN bordlades.
Redovisning av SADs forskarskola bordlades.
11. Avslutande av mötet
Anders avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, 22 oktober kl 11.30 -13.00
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