
 

   5 maj 2022 Styrelseprotokoll 
 

_______________________________________________________________________________ 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning den 5 maj 
2022, kl. 12.00 – 13.00 
 

Närvarande  
Louise Adermark 
Camilla Carpholt 
Sofia Vadlin 
Daniel Carlryd 
Anna Söderpalm Gordh  
Frans Schlyter 
Robert Grahn 
Björn Johnsson 
Bodil Monwell 
Andrea Capusan  
Helena Hansson 
 
 

Förhindrade 
Alfhild Grönblad 
Anders Hammarberg 
Martin Kåberg 
Mats Ramstedt 
Nitya Jayaram-Lindström 
 
 
 
 

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

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson.  
Louise Adermark utses som sekreterare och Anna Söderpalm Gordh utses till 
justeringsperson för dagens möte. 

 
3. Föregående protokoll  

Louise Adermark går igenom föregående protokoll.  
 

4. Meddelanden 
Inga meddelanden 
 

5. Ekonomi.  
Inget nytt rapporterades 

 
6. Vetenskapligt årsmöte  

Ingen i arbetsgruppen för det vetenskapliga årsmötet är med på mötet, men Nitya har 
skickat det preliminära programmet. I dagsläget är alla föreläsare i stort sett bokade. Mötet 
planeras att börja redan onsdag kväll, och avslutas fredag klockan 11.00. Styrelsen 
diskuterar möjligheten att inkludera presentation av årets avhandlingar i schemat. 
Kostnader för transporter för alla föreläsare diskuteras också, då många troligtvis kommer 
att vilja anlända först på torsdagen. 
 
Inför det vetenskapliga årsmötet 2023 planeras mentorsprogram, och styrelsen diskuterar 
konceptet ”spanarna” för att ge utrymme för de senaste trenderna inom beroendefrågor. 



SAD Styrelsemöte   
 

 
 

7. Nya medlemmar  
Inga nya ansökningar. 
 

8. Hemsidan 
Daniel har fått mkt positiv feedback från tillfrågade talare för SAD talks och de första 
föreläsningarna är på gång. 
 

9. Aktuella events, projekt och studier att förmedla till medlemmarna 
Nu börjar det bli mer konferenser som är på plats, och styrelsen diskuterar vilka som kan 
vara av intresse för medlemmarna. Kanske finns det möjlighet att tipsa om dessa på 
hemsidan.  
 
Daniel ber SAD nominera två ledamöter till CANs drogforskningspris. Helena Hansson 
föreslås och accepterar nomineringen. Styrelsen tillfrågar även Nitya. 
 

10. Övriga ärenden  
SAD tar på sig kostnader för resa för SADs styrelsemedlemmar som åker på Systembolagets 
alkoholkonferens. 

 
11. Avslutande av mötet 

Louise Adermark avslutar mötet.  
Nästa styrelsemöte är det sista inför sommaren, 2 juni kl 12.00 -13.00 

 
 
   

                        
Louise Adermark 
Ordförande och Sekreterare 

 
Anna Söderpalm Gordh  
Justeringsperson 


