
 

   2 december 2021 Styrelseprotokoll 
 

_______________________________________________________________________________ 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 2 
december 2021, kl. 12.00 – 13.00 
 

Närvarande  
Louise Adermark 
Robert Grahn 
Björn Johnsson 
Elisabet Jerlhag Holm 
Daniel Carlryd 
Mats Ramstedt 
Camilla Carpholt 
Martin Kåberg 
Helena Hansson 
 

Förhindrade 
Nitya Jayaram-Lindström 
Andrea Capusan  
Anders Hammarberg 
Anna Söderpalm Gordh  
Alfhild Grönblad 
Frans Schlyter 
Bodil Monwell 
Sofia Vadlin 
 
 
 

1. Välkomsthälsning  
Ordförande Louise Adermark öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.  
Elisabet Jerlhag Holm utses som sekreterare och Robert Grahn utses till justeringsperson för 
dagens möte. 

 
3. Föregående protokoll  

Louise Adermark går igenom föregående protokoll.  
 

4. Meddelanden 
Inga meddelanden 
 

5. Ekonomi.  
På plusgirokontot fanns förra månaden 357 251,25 kr och på sparkontot fanns 165 000 kr. 
Stipendier, resor och konferens har varit utgifter.  

 
6. Vetenskapligt årsmöte  

Datum diskuterades, samt även möjligheten att vara på Skarpö eller inte. Louise diskuterar 
mer med systembolaget och återkommer när hon vet mer om Skarpö är ledigt eller inte. 
Louise läst upp olika förslag på teaman som kommit in. Styrelsen diskuterade att korta 
presentationer, från många olika fält vore intressant, eftersom konferensen då kommer visa 
på bredden inom SAD. Möjligheten att vara IRL och digitalt. Personerna från region 
Stockholm ska mötas i slutet av december och diskutera möjlig inriktning på programmet, 
och återkommer på mötet i januari med mer konkreta förslag. Alla förslag på teman kan 
mailas till Martin Kåberg.  

 
7. Nya medlemmar  



SAD Styrelsemöte   
 
 

2 nya medlemmar, Johan Nordgren och Kristin Arve, väljs in till SAD. 
 

8. Hemsidan 
Inget nytt. 
 

9. Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna 
Inget nytt. 
 

10. Övriga ärenden  
Daniel Carlryd presenterar arbetsgruppens tankar kring SADtalks. Att ha moderator eller inte 
diskuterades, och styrelsen föreslog att vi börjar utan moderator. Kanske kan moderator 
finnas för vissa SADtalks. Målgruppen diskuterades. Eftersom alla i SAD ska kunna tillgodose 
sig informationen, måste nivån anpassas. I första hand är målgruppen SADs medlemmar, 
och vidareutbildning av denna grupp. Sedan kommer fortbildning av samhället andra hand. 
Behov av inloggning för medlemmarna diskuterades, och att vissa SADtalks blir offentliga. Vi 
diskuterade även hur vi vill jobba vidare, där till exempel behov av utvärdering av formatet 
diskuterades. Hur länge en presentation finns online diskuterades, och förslagsvis finns 
presentationerna endast under ett år.  
 
Sofia Vadling har fått en ny tjänst, och ersättare behöver hittas, valberedningen kontaktas.  
 
Motioner har inkommit och vi diskuterade om SAD ska agera på dessa, dock är det inte vårt 
uppdrag. 

 
11. Avslutande av mötet 

Louise Adermark avslutar mötet.  
Nästa styrelsemöte, 13e januari kl 12:00 -13.00 

 

                        
Louise Adermark 
Ordförande 

 
Elisabet Jerlhag Holm 
Sekreterare 
 
 

 
Robert Grahn 
Justeringsperson 


