06 maj 2021 Styrelseprotokoll
_______________________________________________________________________________
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 6te maj
2021, kl. 12.00 – 13.00
Närvarande
Anders Hammarberg
Louise Adermark
Frans Schlyter
Anna Söderpalm Gordh
Sofia Vadlin
Mats Ramstedt
Camilla Carpholt
Magnus Israelsson
Daniel Carlryd
Elisabet Jerlhag Holm
Alfhild Grönblad
Helena Hansson

Förhindrade
Nitya Jayaram-Lindström
Robert Grahn
Bodil Monwell
Andrea Capusan
Björn Johnsson
Lotfi Khemiri

1. Välkomsthälsning
Ordförande Anders Hammarberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.
Louise Adermark utses till sekreterare och Sofia Vadlin 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) finns idag 413 772,25 kr och på sparkontot (1195 30 56113)
finns 165 000 kr. Inbetalningar för medlemsavgifter har skett under perioden (2 st) samt
avgifter för swish som dras automatiskt av banken.
Sedan förra mötet har Magnus, Anders och Louise haft ett möte där de diskuterat
skattesituationen, och efter kontakt med revisor visade det sig att deklarationen fyllts i
felaktigt. SAD skall ej betala skatt då SAD är en ideell förening. Styrelsen beslutade att inte
gå vidare med en omprövning av den skatt som felaktigt betalats in.
6. Vetenskapligt årsmöte
Alfhild går igenom det uppdaterade programmet.

SAD Styrelsemöte

Majoriteten av föreläsare har accepterat inbjudan, men paneldebattens sammansättning är
inte fastställd. Camilla undersöker ytterligare underlag och beslut tas nästa möte.
Medlemmarna uppmanas att komma med förslag på personer som disputerat under 20202021 som vill presentera sina avhandlingar på årsmötet.
Besked från ytterligare en talare inväntas och sedan kommer Alfhild och Helena skicka
programmet till Anders för distribution till medlemmarna.
Det vetenskapliga mötet kommer att bli avgiftsfritt.
7. Nya medlemmar
Inga nya medlemsförfrågningar
8. Hemsidan
Alla uppmanas komma med förslag på material att lägga upp på hemsidan.
Minnesseminariet för Claudia Falke kommer på sikt att läggas upp på hemsidan
Informationen om forskarskolan kommer uppdateras
9. Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna
10. Övriga ärenden
SAD har fått en förfrågan om samarbete i någon form med SLAN (Sveriges länsråd för
Alkohol- och narkotikafrågor, https://www.slan.se/). Förfrågan avser om vi kan samarbeta i
olika frågor, exempelvis kring remiss-svar och liknande. I nuläget avser förfrågan ett
preliminärt ställningstagande till viljeriktning, och att SLAN därefter utarbetar ett förslag om
samarbete som SADs styrelse kan ta ställning till. Styrelsen samarbetar gärna med SLAN i
aktuella frågor, men beslutar att ett skriftligt dokument rörande viljeriktning är nödvändigt.
11. Avslutande av mötet
Anders avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, 3 juni kl 12.00 -13.00
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