
 

   7 april 2022 Styrelseprotokoll 
 

_______________________________________________________________________________ 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 7e april 
2022, kl. 12.00 – 13.00 
 

Närvarande  
Louise Adermark 
Anna Söderpalm Gordh  
Anders Hammarberg 
Sofia Vadlin 
Alfhild Grönblad 
Frans Schlyter 
Matin Kåberg 
Camilla Carpholt 
Nitya Jayaram-Lindström 
Björn Johnsson 
Andrea Capusan  
 
 
 
 
 

Förhindrade 
Bodil Monwell 
Helena Hansson 
Mats Ramstedt 
Robert Grahn 
Daniel Carlryd 
Elisabet Jerlhag Holm 
 
 
 
 
 
 

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

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.  
Anders Hammarberg utses till sekreterare och Sofia Vadlin utses till justeringsperson för 
dagens möte. 

 
3. Föregående protokoll  

Louise Adermark går igenom föregående protokoll.  
 

4. Meddelanden 
Louise meddelar att Elisabet lämnar styrelsearbetet pga sjukdom, vilket meddelats 
valberedningen.    
 

5. Ekonomi.  
På Plusgirot finns 461 929.63 SEK. En har betalat in medlemsavgifter sen senast och 2 SEK 
har betalats in för avgifter till banken (swish). Louise har fått ersättning för utlägg i samband 
med blommogram till Elisabet i samband med sjukhusvistelse (564 SEK). 
 
På sparkontot finns fortfarande 165 000 SEK 

 
6. Vetenskapligt årsmöte  

Martin går igenom preliminärt program för mötet 27-28 oktober. Förslag har inkommit från 
alla regioner förutom Östra. Östra kompletterar under veckan. Programmet behöver 
revideras ytterligare. Förslag skickas ut till styrelsen efter att förslag inkommit från samtliga. 



SAD Styrelsemöte   

 

 
Frågan om avhandlingar kom upp. Förslag att presentera avhandlingar i form av posters. 
Förslag för postervandring i samband med eftermiddagsfika. 
Martin och Anders har haft möte med Anna Raninen kring det praktiska kring mötet. Det 
finns praktiska utmaningar i form av att möjligheten att börja på torsdagen är 10.30. Förslag 
att starta konferensen på onsdag eftermiddag/kväll för att komma runt detta, och också få 
de flesta att komma på onsdagen och därmed vara med från start på torsdagen. Styrelsen 
ger Stockholms-gruppen i uppdrag att undersöka möjligheten att starta konferensen på 
onsdagen, alternativt att erbjuda möjligheter för översovning från onsdagen.  
Diskussion kring upplägg på mentorsprogram. Styrelsen är positiv till förslaget. 

 
7. Nya medlemmar  

Olivia Flensburg valdes in som ny medlem. Torkel Richert har föreslagit Olivia som medlem. 
 

8. Hemsidan 
Daniel Carlryd har gjort utskick till några i styrelsen om att spela in en kort zoom-
presentation att lägga upp som SAD-talks. Diskussion kring andra former för SAD-talks: Spela 
in själv, be föreläsare på vetenskapliga mötet om möjlighet att spela in.  
I övrigt inget nytt kring hemsidan. 
Fråga om det finns intresse av medlemslista uppdelad på lokalavdelningar. Vid intresse kan 
man höra av sig till Frans. 
 

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

10. Övriga ärenden  
Fråga om gårdsförsäljning – IOGT uppmanar organisationer som inte är remissinstans om att 
bli spontan remiss-instans. Louise väcker frågan om SAD skall skicka spontan kommentar. 
Frågan bordläggs till nästa möte. 
Anna tar upp fråga om deltagare till Systembolagets Skarpö-konferens. 5 platser för SAD 
fanns tillgängliga. På mötet deltar Louise, Anders, eventuellt Bodil, eventuellt Robert, 
eventuellt Martin.  

 
11. Avslutande av mötet 

Louise Adermark avslutar mötet.  
Nästa styrelsemöte, 5e maj kl 12.00 -13.00 

 
   

                        
Louise Adermark 
Ordförande 
 
 
 
Anders Hammarberg 
Sekreterare 
 
 

 
Sofia Vadlin 
Justeringsperson 
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