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Kallelse till årsmöte+

Webbinarium

31 januari 2023
Neuroforums årsmöte kommer att

äga rum tisdagen den 31 januari

2023 kl 17.00-19.00. Det blir ett

digitalt årsmöte över zoom som

inleds med ett webbinarium med

Göran Söderlund. Ytterligare

information med dagordning och

zoom-länk på sidan 2-3.

UPPROP INFÖR 

KOMMANDE ÅRSMÖTE
Neuroforum har en omfattande

verksamhet och vi behöver bli fler

aktiva medlemmar för att dra runt alla

våra aktiviteter. Vi vill satsa på att

samla, sprida och strukturera ny

kunskap inom det tillämpade neuro-

vetenskapliga området. Men vi vill

också ha en fot i forskningen.

Alla som vill engagera sig på ett

eller annat sätt får gärna höra av sig.

Mer om detta på sid 4.

INNEHÅLL

▪ Dagordning för 

årsmötet.

▪ Webbinarium med 

Göran Söderlund

▪ Upprop inför 

årsmötet 2023

Göran Söderlund



VÄLKOMNA TILL 

NEUROFORUMS ÅRSMÖTE!
Datum: 31 januari 2023 kl 18.00

Zoom länk:    https://chalmers.zoom.us/j/68137835118

Passcode 595910

Dagordning årsmöte kl 18:00

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Mötet behöriga utlysande

§ 4. Val av protokollsekreterare, mötesordförande  och justerare

§ 5. Verksamhetsberättelsen

§ 6 Ekonomisk redovisning samt beslut om medlemsavgift

§ 7 Revisionsberättelsen

§ 8 Prövning av styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Valberedningens förslag

§ 10 Val av styrelse

§ 11 Val av revisor samt valberedning

§ 12 Motioner

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutas

https://chalmers.zoom.us/j/68137835118


WEBBINARIUM MED GÖRAN 
SÖDERLUND
Sensorisk brusstimulering som en möjlig, icke-

faramakologisk behandlingsmetod av 

uppmärksamhetspropblem, ADHD, och dyslexi.

Göran Söderlund Arbetar 25% som lektor på
IPS, Göteborgs universitet och som professor
i specialpedagogik vid Høgskulen på
Vestlandet, Norge. Jag utbildar lärare i
specialpedagogik med inriktning mot
neuropsykologi samt forskar experimentellt
inom kognitiv psykologi med huvudinriktning
på uppmärksamhet och minne.

TYST JAG TÄNKER!!
När man ska arbeta och måste fokusera vill man ha tyst i rummet – eller 

hur? Detta påstående gäller nog för de flesta människor men inte alla. 

Föredraget kommer att presentera empiri från barn och och ungdomar

med uppmärksamhetsproblem och/eller ADHD som presterar bättre om de

exponeras för ett högt (80 dB) brusljud (typ myrornas krig) medan de löser

sina uppgifter. Liknande effekter har vi också hittat när det gäller visuellt

vitt pixelbrus där också barn med läs- och skrivsvårigheter presterade

bättre med brus än utan. Potentiell målgrupp för brusstimuleing är kanske

upp till 10-20 procent av en population.

Fynden är replikerade ett stort antal gånger med olika uppgifter och

testpersoner, barn och vuxna men också på en djurmodell av ADHD där vi

fått samma effekter.

Tisdag den 31 januari 2023

Kl. 17.00 – 18.00 på Zoom

Zoom länk (samma som för årsmötet):    

https://chalmers.zoom.us/j/68137835118

Passcode 595910

https://chalmers.zoom.us/j/68137835118


Om Neuroforum
Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla

som är intresserade av tillämpad Neurovetenskap i

skolan och andra sammanhang. För tillfället har vi

närmare 350 medlemmar.

Bland medlemmarna finns lärare, forskare,

beteendevetare, ingenjörer, studenter och andra.

Liksom tidigare vill vi mycket gärna ha kontakt med

dig som har idéer eller som vill engagera dig i

föreningen på olika sätt. Kontakta oss gärna med

mail info@neuroforum.se.

Kontakta oss också (på samma mail-adress)

om du har idéer och / eller bidrag till detta

magasin.

UPPROP INFÖR ÅRSMÖTET

Neuroforum har en stor verksamhet och vi behöver fler aktiva

medlemmar för att dra runt alla aktiviteter. Vi vill satsa på att samla,

sprida och strukturera ny kunskap inom det tillämpade neuro-

vetenskapliga området. Men vi vill också bidra till den tvärvetenskapliga

forskningen på området.

Alla som vill engagera sig gärna höra av sig. Vi behöver speciellt

personer som kan hjälpa med utveckling av neurowebben, med

marknadsföring och med att ordna konferenser och webbinarier. Vidare

behöver vi någon som är tekniskt kunnig och som kan hjälpa till i

filmvideo-gruppen med produktion av kommande podd-avsnitt (här kan

intresserade personer direkt höra av sig till Carl Olivestam i

poddgruppen).

Slutligen vill vi självklart också ha individer som har egna idéer till

utveckling av föreningen/ forumet.

Kontaktkanaler:
info@neuroforum.se Neuroforums mailadress

linda@hjarnberikad.se Linda Bellvik, valberedningen

Joanna.giota@ped.gu.se Joanna Giota, valberedningen

erikssonaxelmartin@gmail.com Axel Eriksson, ordförande

Carl.olivestam@stromstadakademi.se Carl Olivestam, podd-gruppen
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