
 

   2 februari 2023 Styrelseprotokoll 
 

_______________________________________________________________________________ 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning  
den 2 februari 2023 kl. 12.00 – 13.00 
 

Närvarande  
Louise Adermark 
Björn Johnson 
Martin Kåberg 
Helena Hansson 
Alfhild Grönblad 
Anders Hammarberg 
Emma Claesdotter-Knutsson 
Frans Schlyter 
 
 
 
  
 
 
 
 

Förhindrade 
Andrea Capusan  
Daniel Carlryd 
Mats Ramstedt  
Nitya Jayaram-Lindström 
Anna Söderpalm Gordh 
Wossenseged Birhane Jemberie 
Camilla Carpholt 
Kristina Berglund 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

2. Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Helena Hansson utses som sekreterare och Björn Johnson utses till justeringsperson för 
dagens möte. 
 

 
3. Föregående protokoll.  

Louise Adermark går igenom föregående protokoll.  
 
 

4. Meddelanden 
Tisdagen den 31/1 2023 lämnade särskild utredare - Samsjuklighetsutredningen, Anders 
Printz, slutbetänkandet ”Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av sammanhållen 
och personcentrerad vårdkedja till regeringen. 

 
5. Ekonomi.  

 
Aktuellt saldo: 
Sparkontot: 165.000 SEK 
Plusgirokontot: 558.247,23 SEK 
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Händelser sedan föregående möte; 
Utgifter: 20.000 kr har betalats ut i stipendium och 4 kr i swishavgift.  
Intäkter på kontot: 2 medlemsavgifter a 200 kr 
 

 
 

6. Vetenskapligt årsmöte (2023) 
 
Huvudtemat för det vetenskapliga årsmötet blir ”Nya behandlingsstrategier”.  
 
Datum för det vetenskapliga årsmötet fastställs till 25- 26 oktober 2023. 
 
Björn redogör för offerter som tagits in gällande tänkbara konferenslokaler. Efter diskussion 
enas styrelsen om att SAD-Syd kontaktar Hotell Ideon, Lund samt Radisson Blu Hotel, 
Malmö, för bedömning gällande vilket av dessa två alternativ som bäst lämpar sig det 
vetenskapliga årsmötet.  
 
Möjliga föreläsare diskuteras. Som plenary speaker förslås Bo Söderpalm. Andra namn som 
lämnas som förslag är Andrea Capusan, Elisabet Jerlhag, Ida Fredriksson, Anne H Berman, 
Tobias Elgán och Claes Andersson. Viktigt att såväl preklinisk som klinisk forskning  får 
utrymme i programmet. Specifikt diskuterades även ”årets avhandlingar”. Allt tyder på att 
det finns ett stort antal doktorander som lägger fram sina avhandlingar under året, vilket är 
mycket glädjande. Programmet bör beakta detta.   Ordförande och SAD-Syd kommer att 
träffas inom de närmsta veckorna för att arbeta fram ett utkast till ett program utifrån 
dagens diskussion. Utkastet kommer sedan att presenteras vid styrelsemötet i mars. 
 

 
7. Nya medlemmar  

 
Inga nya medlemmar. 
 

8. Hemsidan 
 
Ett ordförandebrev kommer att publiceras på hemsidan samt skickas ut till alla medlemmar 
under vecka 6. Brevet kommer bland annat att innehålla en uppmaning gällande ”save the 
date” för det vetenskapliga årsmötet, 25-26 oktober. Medlemmarna kommer även att 
påminnas om att betala årsavgiften till SAD.   

 
 

9. Övriga ärenden  
 

Ordförande har inte lyckats komma i kontakt med valberedningen gällande extrainsatt 
årsmöte. Styrelsen beslutat att ingen extra årsmöte utannonseras gällande tillsättning av 
nya styrelseposter utan avvaktar valberedningens förslag för beslut vid årsmötet i oktober. 

 
10. Avslutande av mötet 

Louise avslutar mötet.  
Nästa styrelsemöte blir 2023-03-09 kl. 12.00 -13.00 
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Louise Adermark    
Ordförande                 
                             
 
 
 
 
Helena Hansson 
Sekreterare 

 
 
 
 
 
Björn Johnson 
Justeringsperson 


