2 september 2021 Styrelseprotokoll
_______________________________________________________________________________
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 2
september 2021, kl. 12.00 – 13.00
Närvarande
Anders Hammarberg
Louise Adermark
Björn Johnsson
Elisabet Jerlhag Holm
Anna Söderpalm Gordh
Frans Schlyter
Mats Ramstedt
Sofia Vadlin
Alfhild Grönblad
Daniel Carlryd
Helena Hansson
Camilla Carpholt
Lotfi Khemiri
Bodil Monwell
Andrea Capusan

Förhindrade
Nitya Jayaram-Lindström
Robert Grahn

1. Välkomsthälsning
Ordförande Anders Hammarberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.
Louise Adermark utses som sekreterare och Sofia Vadlin utses till justeringsperson för
dagens möte.
3. Föregående protokoll
Anders Hammarberg går igenom föregående protokoll.
4. Meddelanden
SADs forskarskola pågår denna och nästa vecka.
Vi har 15 studenter från hela Sverige, och alla verkar mycket positiva och nöjda i nuläget.
5. Ekonomi.
På plusgirokontot (86 77 90-8) finns 414 960,25 kr och på sparkontot (1195 30 56113) finns
165 000 kr. 5 personer har betalat in medlemsavgift, 10 kronor har dragits i swishavgift.
6. Vetenskapligt årsmöte
De flesta i styrelsen kommer kunna närvara fysiskt under hybridmötet. Alla bokar själva sin
resa till Uppsala.

SAD Styrelsemöte

Föreläsarna kommer till stor del att vara på plats, men några föreläsare kommer presentera
via länk. Även de flesta som presenterar sina avhandlingar kommer vara på plats (4-5
personer, bekräftelser inväntas).
Föreläsningarna kommer att vara i universitetets lokaler under båda dagarna.
Programpunkten med Anders Printz diskuterades vidare. Camilla, Björn, Bodil och Andrea
skapar en liten arbetsgrupp som förbereder frågor. Det kommer även finnas utrymme för
åhörarna att ställa frågor. Frans och Helena säkerställer att publikens frågor förmedlas.
Under övriga pass är det moderatorns uppgift att hålla koll på chatten.
Moderatorer för de olika delarna under konferensen diskuteras.
Louise och Anders är moderatorer under dag ett och Anna under dag två.
Valberedningen och revisorer kontaktas för att säkerställa att de kan medverka vid
årsmötet.
Styrelsen diskuterar inspelning av föredragen. Frågan bordläggs.
7. Nya medlemmar
Fabio Sanchez Orrego väljs in till ny medlem.
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
Arbetsgrupp för SAD-talks diskuteras.
Frans erbjuder sig att medverka tillsammans med Daniel, som diskuterar vidare.
Intressenter kontaktar Daniel: daniel.carlryd@can.se
Frågan kring samarbetet med SLAN bordläggs.
11. Avslutande av mötet
Anders avslutar mötet.
Nästa styrelsemöte, 7 oktober kl 12.00 -13.00
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