PROTOKOLL / MINIRÄDSMÖTET
Nordiska Samarbetsrädet för Kriminologi (NSfK)
Minirädsmöte tisdagen den 15 maj kl. 11.15-13.45
Hotell Rantapuisto, Helsingfors / Mötesrum ”Tormi”
Deltagare:
Aarne Kinnunen (ordförande)
Natalia Ollus
Anne Alvesalo-Kuusi
Felipe Estrada
Päl Meland
Heidi Mork Lomell
Annick Prieur
Lars Holmberg
Anne-Julie Boesen Pedersen
Rannveig börisdöttir
Kristin Einarsdöttir
Laura Mynttinen (sekretariatschef, mötets sekreterare)
Fränvarande: Kolbrun Benediktsdöttir, Ragnhild Hennum, Marie Torstensson Levander, Erik
Wennerström
1. Konstituering
1.1 Välkomst och inledning
Ordförande Aarne Kinnunen öppnade mötet kl. 11.17 och hälsade alla välkomna. Det
konstaterades att alla rädsmedlemmar förutom Kolbrun Benediktsdöttir, Ragnhild Hennum,
Marie Torstensson Levander och Erik WennerStröm var pä plats.
1.2 Godkännande av protokollet över rädsmötet 2018 (bilaga 1)
Protokollet ffän rädsmötet 2018 (bilaga 1) cirkulerades och godkändes annars utan
ändringar, förutom punkt 1.3 Runda med nyttfrän ministerierna. Anne-Julie Boesen
Pedersen skickar en ny text gällande Danmarks del under denna punkt.
1.3 Godkännande av agendan för minirädsmötet
Föredragningslistan godkändes som mötets dagordning utan ändringar.
2. Kontaktseminarier och arbetsgrupper
2.1 Status för NSfK-kontaktseminarier och arbetsgrupper 2018
Kontaktseminarier:

-Exploitation of undocument migrants/Natalia Ollus (arrangerades 12-13.4.2018)
Natalia Ollus berättade att detta kontaktseminarium handlade om utnyttjandet av
papperslösa i sinä olika former (recruitment to terrorism, forced marriages, exploitation of
minors osv.) Man prövade med olika metoder i seminariediskussioner (alla hade inte en
presentation; man hade rundabordetdiskussioner, ett par längre kommentarer osv.). Natalia
väntar pä seminariepresentationer i pdf-form frän deltagama. Dessa presentationer
publiceras pä NSfK:s webbplats som seminariets slutrapport.
-Nordic criminology study programs/Heidi Mork Lomell
Heidi Mork Lomell berättade att det inte finns nägra konkreta planer ännu, men att man
strävar efter att arrangera detta kontaktseminarium i början av december 2018. Hon
kontaktar representanter frän olika nordiska studieprogram för att börja planera
seminarieprogrammet. Tanken är att inbjuda 3—4 representanter frän varje nordiskt land ooh
frän alla niväer (magisternivä, doktorandnivä osv.)
Rädsmedlemmama lovade att hjälpa tili med att hitta lämpliga representanter frän olika
länder.
Arbetsgrupper:
-Defining and measuring of cybercrime / Rannveig börisdöttir
Rannveig börisdöttir berättade att detta arbetsgruppsmöte arrangeras i slutet av oktober 2018
i Reykjavik. Inbjudningama bar inte skickats än, men meningen är att bjuda in experter frän
olika offentliga organisationer med ansvar för omräden relaterade tili cybercrime. Man har
redan funderat pä olika frägor som kunde tas upp vid mötet (yvhat is being measured with
cybercrime; how things have been registrated; new/old type of crime).
-Legalization of drugs / Henrik Tham via Felipe Estrada
Felipe Estrada berättade att Henrik Tham häller pä att jobba med programplaneringen. Detta
arbetsgruppsmöte avses äga rum i slutet av november eller i början av december 2018. Man
har funderat pä att kanske bjuda in bäde forskare ooh yrkesutövare (practitioners) och göra
detta arbetsgruppsmöte mera tili ett kontaktseminarium. Henrik Tham har fria händer när det
gäller programmet och inbjudna experter.
2.2 Godkännande av dokumentet ”Upplysning om forskningsstöd för 2019” med ändringar
gjorda vid rädsmötet 2018 (bilaga 2)
Det bestämdes att man godkänner bilaga 2 med alla ändringar som gjordes vid rädsmötet
2018.
3. NSfKrs synlighet pä ECS-konferensen 2018 och 2019
3.1 ESC-konferensen 2018 i Sarajevo. Bosnien och Hercegovina, 29.8-1.9.2018

Situationen med Jakob Demants forskargrupp och deras arbetsgrupp pä seminariet (bilaga
3)
Ordföranden berättade att Jakob Demants och hans forskargrupps abstrakt bar antagits tili
den kommande ESC-ärskonferensen {European Society for Criminology) i Sarajevo. Aarne
kommer att delta i konferensen och möjligtvis säga ett par ord pä NSfK:s vägnar i början av
Demants panelsession.
3.2 ESC-konferensen 2019 i Ghent Belgien. 18-21.9.2019
Vilku forskare kunde skickas tili konferensen pä NSfK.s bekostnadför attföra fram NSfK
och nordisk kriminologi?
Efter diskussion blev det bestämt att i första hand tillfräga Janne Kivivuori eller Synnöve
Andersen om att ordna en panelsession vid ESC-konferensen 2019 (eller vid nägot annat
kriminologiskt evenemang under 2019). Bäde Kivivuoris och Andersens projekt har
beviljats ett större NSfK-forskningsanslag 2018. Felipe Estrada kartlägger möjligheter med
Kivivuori och Andersen redan under 2018, och m an fattar beslut i ärendet vid rädsmötet
2019.
Det noterades ocksä att man under den svenska NSfK-ordförandeskapsperioden kunde
samla alla projekt som har fätt NSfK-forskningsstöd under de fem senaste ären tili en Excelfil som sedän kan uppdateras regelbundet. Pä detta sätt vore det lättare att vid behov hitta
bra NSfK-forskningsprojekt och Information om dessa. Detta förslag antecknades tili
kännedom.
4. Nasta NSfK-forskarseminarium 8-10.5.2019 i Danmark: plats, tema
Förslag frän danska rädsmedlemmar
Vid rädsmötet bestämdes det att man reserverar datumen 8-10.5.2019 (onsdag-fredag) för
forskarseminariet 2019. Danmark är seminariets värdland. Anne-Julie Boesen Pedersen och
Annick Prieur berättade att man för tillfallet söker ett bra seminarieställe i närheten av
Köpenhamn som inte är för dyrt. Mer Information ges när Anne-Julie och Annick hittar en
lämplig konferenslokal.
Det huvudsakliga temat för forskarseminariet 2018 är "Internet”. Under detta tema kan man
behandla t.ex. följande ämnen: ”Criminology and the web ”, ”New forms of cybercrime ”,
”Criminology and New Technologies ”, ”Crime and the Information Society ", ”The new
crimes and laws ”, algorythmes osv.
Mötesdeltagama tyckte om temat och man diskuterade sedän möjliga keynote-talare. AnneJulie bad alla rädsmedlemmar att börja fundera pä passande namn redan nu. Efter sommaren
vore det bra att ha ätminstone nägra keynote-talare bekräftade, sä att man kan benämna
nägra av dem i Call for Papers-annonsen. Det bestämdes att man strävar efter att öppna Call
for papers tili seminariet redan i september 2018 och att ha den öppen fram tili början av
januari 2019.

5. Diskussion med Anita Heber, ny chefredaktör pä JSSCCP
(Anita Heber var närvarande i punkt 5.)
Den nya chefredaktören pä NSfK:s Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention (JSSCCP), Anita Heber, presenterade sig för rädet och berättade kort om
sinä utvecklingsideer för tidskriften:
- Kunde man förkorta tidskriftens namn för att göra den mera lockande och träffande? T.ex.
”The Nordic Journal of Criminology” (NJC)? Kunde man föreslä detta nya namn tili
tidskriftens utgivare Taylor & Francis?
- Man borde marknadsföra tidskriften mera än i dagsläget för att locka mera läsare. Man
kunde t.ex. prisbelöna "'Best article of theyear”, arrangera JSSCCP-relaterade
paneldiskussioner vid olika seminarier och marknadsföra tidskriften pä ett synligare sätt i
social media t.ex. genom att skapa ett Twitter-konto för JSSCCP.
- Anita berättade ocksä att hon har anställt en assistent pä deltid, Tea Fredriksson. Tea
kommer att hjälpa tili med det praktiska, bl.a. med att skapa ett Twitter-konto.
Rädet tyckte om dessa utvecklingsideer och framförde följande önskemäl för Anita:
- Chefredaktören fär fria händer med tidskriftens advisory board och dess sammansättning.
Passiva medlemmar borde friställas frän advisory board.
- Chefredaktören kunde kartlägga vidare möjligheter med att göra tidskriften en open access
journal i framtiden.
- Editorial i början av tidskriften: behövs den i framtiden? Mänga vetenskapliga tidskrifter
brukar inte alls ha en editorial. Kunde man istället skriva ”Brev frän chefredaktören” vid
behov och lyfta upp viktiga ämnen ocksä pä Twitter?
- Rädet önskar att chefredaktören vid behov informerar rädsmedlemmar om läget med
tidskriften och ocksä tidvis är redo att rapportera om sitt jobb tili rädet. Ett önskemäl var
ocksä att göra tidskriftens submitting process mera genomskädlig och tydlig tili bäde
skribenter och rädet.
Efter diskussion bestämdes det:
- att The Nordic Journal of Criminology (NJC) föresläs tili tidskriftens nya namn. Anita
kontaktar Taylor & Francis för att diskutera vidare. I ett senare skede informerar Aarne i
egenskap av ordförande alla brottsförebyggande räd som finansierar JSSCCP om denna
förändring.
- att editorial i tidskriften slopas (efter Anitas första nummer) och ersätts med ”Brev frän
chefredaktören” som inte publiceras i alla numren, utan bara när det finns nägonting särskilt
viktigt att informera om.

6. Informationsärenden
6.1 WEOG UNODC/ UNTOC CoP Extended Bureau meeting (bilaga 4)
NSfK finns med pä WEOG UNODC/ UNTOC /igo-listan och har dä möjlighet att delta i det
kommande mötet. Det bestämdes att inte direkt skicka en NSfK-representant tili mötet, men
att anteckna inbjudningen tili kännedom, ifall det finns nägon som är intresserad av att delta.
6.2 Nya webbsidor
Sekretariatschefen berättade att man har bett offerter frän fem olika firmor gällande NSfK: s
nya webbsidor. Deadline för offerter är den 25 maj 2018. Det bestämdes att läta sekretariatet
sköta processen vidare självständigt, tillsammans med den kommande NSfK-ordföranden
Felipe Estrada.
6.3 NSfK:s lönekostnader under det svenska ordförandeskapet (bilaga 5)
Felipe Estrada berättade att pä grund av s.k. OEl-kostnader (=indirekta kostnader) vid
Stockholms universitet och den lagstadgade LKP-kostnaden (=arbetsgivaravgifter), kommer
NSfK:s lönekostnader att öka för perioden 2019-2021 dä Stockholms universitet
administrerar NSfK-sekretariatet. Detta kommer att päverka NSfK:s budget och bl.a. det
belopp som kan användas för stöd tili forskning och resor.
Felipe berättade ocksä att man häller pä att rekrytera den nya sekretariatschefen som avses
börja sitt arbete fr.o.m. november 2018. Pä grund av den svenska arbetslagstiftningen kan
denna person tili en början rekryteras bara för en period av 23 mänader.
7. Eventuella andra ärenden
Ordföranden och sekretariatschefen presenterade kort det material som har skickats tili
NSfK-sekretariatet av NTfK-chefredaktören Anette Storgaard, enligt rädsmötets önskemäl.
Det konstaterades att NSfKrs stöd 2018 tili NTfK (Nordisk Tidsskriftfor
Kriminalvidenskap) kan betalas enligt beslutet vid rädsmötet 2018. Man kräver dock
regelbunden rapportering frän NTfK i framtiden.
Kristin Einarsdöttir bekräftade att tidsplanen för rädsmötet 2019 pä Island som föreslogs vid
rädsmötet 2018 kan godkännas för Dömsmälaräöuneytis del (=Islands Justitieministerium
som kommer att stä värd för mötet).
Tili slutet tackade bäde ordföranden, Lars Holmberg och sekretariatschefen alla deltagare
för de gängna ären i NSfK-rädet, eftersom detta möte var det sista under Finlands NSfKordförandeskapsperiod. Mötet avslutades kl. 13.45.

In fidem,

Aarne Kinnunen
ordförande

Laura Mynttinen
sekreterare

