
 

   3 februari 2022 Styrelseprotokoll 
 

_______________________________________________________________________________ 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 3e februari 
2022, kl. 12.00 – 13.00 
 

Närvarande  
Louise Adermark 
Elisabet Jerlhag Holm 
Anna Söderpalm Gordh  
Matin Kåberg 
Camilla Carpholt 
Alfhild Grönblad 
Helena Hansson 
Daniel Carlryd 
Anders Hammarberg 
Sofia Vadlin 
Nitya Jayaram-Lindström 
Björn Johnsson 
 
 
 
 
 

Förhindrade 
Mats Ramstedt 
Robert Grahn 
Bodil Monwell 
Andrea Capusan  
Frans Schlyter 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.  
Anders Hammarberg utses som sekreterare och Martin Kåberg utses till justeringsperson för 
dagens möte. 

 
3. Föregående protokoll  

Louise Adermark går igenom föregående protokoll.  
 

4. Meddelanden 
Inga meddelanden 
 

5. Ekonomi.  
 

På Plusgirot finns 461 857.63 kr. 
I januari har 5 563 kr betalats till Uppsala universitet, 1 624 kr till Lunds universitet, 
bankavgift Nordea 1 301.70 samt räkningen om 66 286.42 för hotellet i Uppsala betalades 
den 10/1 (påminnelsen du skickade). Fem inbetalningar á 200 från medlemmar har 
inkommit under januari. 
 
På sparkontot finns fortfarande 165 000 kr 
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6. Vetenskapligt årsmöte  
Innehåll: Martin rapporterar. Har fått in förslag från Stockholm och Göteborg. Fler regioner 
behöver komma in med förslag på föreläsare. Förslag på deadline en vecka före nästa möte 
för förslag på föreläsare. 
 
 
Diskussion kring alternativa former för interaktion: Speed-dating, break-out rooms, 
mentorsprogram. Stockholmsgruppen återkopplar vid nästa tillfälle kring upplägg på det 
senare för vidare diskussion. 
 
Diskussion kring att be medlemmar skicka in abstract. Tidigare liknande uppmaningar har 
inte gett så mycket. Fortsatt diskussion kring detta.  
 
Förslag att ta fram en medlemslista så att man kan se vilka som är medlemmar i regionen. 
Tveksamt om detta är ok utifrån GDPR. Daniel meddelar att det är ok att en lista skulle 
distribueras inom styrelsen. Vi ber Frans att ta fram en medlemslista. 
 
Helena föreslår att Systembolaget skulle kunna göra någon form av presentation utifrån 
deras engagemang i fokusområde kring barn i beroende-miljö. Vidare diskussion kring detta 
vid kommande möten. 
 
Kring det praktiska rapporterar Anders att Skarpö är bokat exklusivt för SAD inklusive break-
out rooms. Ca 100 deltagare är möjligt att rymma totalt. Ca 70 kan sova över. Kontakt 
behöver tas med hotell exempelvis i Vaxholm för att reservera rum. 

 
7. Nya medlemmar  

Inga nya ansökningar. 
 

8. Hemsidan 
Inget att meddela 
Angående SAD-talks så kommer Daniel att arbeta med detta tills nästa möte. 
 

9. Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna 
Louise tipsar om en youtube-serie om pre-klinisk forskning inom beroende som Loise 
kommer att skriva om i månadsbrevet: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_39z4G7DfTmBHajvT05sA 
 

10. Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden 

 
11. Avslutande av mötet 

Louise Adermark avslutar mötet.  
Nästa styrelsemöte, 3e mars kl 12.00 -13.00 

 
 
   

                        
Louise Adermark 
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Ordförande 
 
 
 
Anders Hammarberg 
Sekreterare 
 
 
Martin Kåberg 
Justeringsperson 


