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PROTOLL fört vid årsmöte med Alkoholpolitiskt Forum, onsdagen den 30 mars 2022. 

 

Lokal: Centrum för Psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Stockholm. 

 

Tid: Klockan 18.00-20.00. 

 

Närvarande: 21 deltagare. 

 

Årsmötet föregicks av ett seminarium där Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin 

Tegmark Wisell tillsammans med avdelningschef Anna Bessö och enhetschef Marie Risbeck 

på Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor informerade om vad myndigheten gör på 

alkoholområdet. Presentationen efterföljdes av frågor och diskussion. 

 

§1. Öppnande 

Föreningens ordförande Sven Andréasson öppnade mötet. 

 

§2. Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslutade att fastställa den utsända dagordningen (Bilaga 1). 

 

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att förklara mötet stadgeenligt utlyst.  

 

§4. Val av presidium för årsmötet 

Årsmötet beslutade att till ordförande utse Anna Carlstedt, att till sekreterare utse Kerstin 

Damström Thakker samt att till justerare/rösträknare utse Per Leimar och Eva Åhlström. 

 

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden Sven Andréasson. Årsmötet beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelsen för 2021 och att lägga den till handlingarna (Bilaga 2).  

 

§6. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassören Eva Ekeroth. Höga avgifter till andra 

föreningar och att många medlemmar inte betalade årsavgiften under 2021 medförde ett 

underskott. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2021 och att 

lägga den till handlingarna (Bilaga 3).  

 

§7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Leena Haraké. Årsmötet beslutade att fastställa 

resultat- och balansräkningen per 2021-12-31 i enlighet med revisorernas förslag (Bilaga 4). 

 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamheten 2021 (Bilaga 4).  
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§9. Fastställande av medlemsavgift för 2023 

Styrelsens förslag var att medlemsavgiften för 2023 ska vara oförändrad. Med hänvisning till 

underskottet 2021 föreslogs under mötet en dubblering av avgiften. Efter diskussion beslutade 

årsmötet att medlemsavgiften fr o m 2023 ska vara 200 kr. 

 

§10. Förslag till arbetsinriktning för 2022 
Sven Andréasson föreslog följande arbetsinriktning för 2022: Föreningens viktigaste uppgift 

bör vara att bedriva opinionsbildning i alkoholpolitiskt viktiga frågor. Det bör i första hand 

ske genom att anordna möten för att informera om och diskutera kring aktuella 

alkoholpolitiska frågor. Även opinionsbildning i form av debattartiklar i media och en 

utveckling av och ökad synlighet i sociala medier bör prioriteras. Likaså bör de redan 

påbörjade kontakterna med de politiska partierna i Riksdagen fortsätta.  

 

Några aktuella teman att ta upp: Minimipriser på alkohol. Alkoholreklam inklusive 

varningstexter på och regler för märkning av alkoholdrycker. Ett nationellt kompetenscentrum 

inom ANDTS-området för att utvärdera, förvalta och sprida kunskap om effektiva 

alkoholförebyggande metoder. Klargörande av begreppet lågriskkonsumtion av alkohol i de 

nationella riktlinjerna för levnadsvanor. En utveckling av det befintliga alkoholindexet för att 

bättre visa på alkoholens roll som orsak till sjukdom och död.  

 

Föreningen bör också diskutera och driva frågor kring Regeringens nyligen presenterade 

skrivelse om en samlad strategi för ANDTS-politiken 2022–2025. 

 

§11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 4) fastställdes att styrelsen ska bestå av 10 

ordinarie ledamöter (en ökning med en person) och 8 suppleanter.   

 

§12. Val av ordförande 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 5) valdes Peter Allebeck till ny ordförande. 

 

§13. Val av ledamöter 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 5) valdes 9 ordinarie ledamöter, 7 genom 

omval (Gunborg Brännström, Kerstin Damström Thakker, Eva Ekeroth, Johanna Gripenberg, 

Pi Högberg, Björn Lundkvist och Annika Sundström) och två genom nyval (Sven Andréasson 

(tidigare ordförande) och Håkan Leifman (tidigare suppleant)).   

 

§14. Val av suppleanter 

Valberedningen hade föreslagit 8 suppleanter (Bilaga 5) men en av de som först tackat ja 

lämnade senare återbud. Därför valdes 7 suppleanter, fyra genom omval (Per Lodenius, Karin 

Rågsjö, Pia Steensland och Barbro Westerholm) och tre genom nyval (Margareta Fransson, 

Saga Rosén och Mats Wiking).  

 

Årsmötet beslutade att efterträdaren till den person som lämnat återbud ska tillfrågas om 

han/hon vill bli suppleant. 

  

§15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 5) omvaldes Leena Haraké och Bo Högstedt 

till revisorer och Valeri Surell till suppleant.  
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§16. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att till Valberedning välja Björn Hibell (sammankallande), Elin Lundgren 

och Gabriel Romanus, samtliga omval.  

 

§17. Eventuell information 

Gabriel Romanus gav en eloge från föreningen till styrelsen för gott utfört arbete under 2021 

både vad gäller genomförda möten och opinionsbildande insatser.  

 

§18. Avslutning 

Peter Allebeck tackade för förtroendet att bli vald till ny ordförande för föreningen. Han 

nämnde också några särskilt viktiga frågor som han tillsammans med styrelsen vill driva: 

Införande av begreppet lågriskkonsumtion av alkohol i de nationella riktlinjerna för 

levnadsvanor, uppföljning av ANDTS-strategin samt frågor om gränshandeln och frågor kring 

tillsyn och serveringstillstånd på alkoholområdet. 

 

Sven Andréasson avtackades efter ca 10 år som ordförande (men kvarstår som ledamot) och 

Kjell-Ove Oscarsson avtackades efter ca 20 år i styrelsen. Sven har betytt mycket för 

föreningens ökande synlighet i den alkoholpolitiska debatten. Kjell-Ove har genom sitt stora 

kontaktnät och praktiska insatser betytt mycket för det interna arbetet i föreningen.  

 

Sven Andréasson avslutade årsmötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kerstin Damström Thakker  Anna Carlstedt 

    Mötesordförande 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Per Leimar    Eva Åhlström 

Justerare    Justerare  

 


