Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK)
Rådsmöte den 7-8 mars 2016, Köpenhamn

PROTOKOLL
Rådsmötet måndag den 7 mars kl. 9:00–17:00 och tisdag den 8 mars kl. 09:00-12:00
Deltagare 7.3.2016:
Aarne Kinnunen (ordförande)
Natalia Ollus
Anne Alvesalo-Kuusi
Felipe Estrada
Erik Wennerström
Ragnhild Hennum
Hedda Giertsen
Annick Prieur
Lars Holmberg
Anne-Julie Boesen Pedersen
Skúli Gunnsteinsson
Kolbrún Benediktsdóttir
Rannveig Þórisdóttir
Laura Mynttinen (sekretariatsledare, mötets sekreterare)
Deltagare 8.3.2016:
Aarne Kinnunen (ordförande)
Anne Alvesalo-Kuusi (punkter 12-13)
Felipe Estrada
Hedda Giertsen
Lars Holmberg
Anne-Julie Boesen Pedersen
Skúli Gunnsteinsson
Kolbrún Benediktsdóttir
Rannveig Þórisdóttir
Laura Mynttinen (sekretariatsledare, mötets sekreterare)

1. Konstitution
1.1. Välkomst och inledning
Ordförande Aarne Kinnunen öppnade mötet kl. 10.12 och hälsade alla välkomna,
speciellt de nya rådsmedlemmarna från Sverige. Det konstaterades att alla
rådsmedlemmar förutom Marie Torstensson Levander och Erik Wennerström
från Sverige samt Siri Lassen från Norge var på plats. En kort
presentationsrunda följde.
(Erik Wennerström anlände till mötet kl. 10.19.)
1.2. Godkännande av dagordning
Föredragningslistan godkändes som mötets dagordning med följande tillägg till
punkt 12 Kommunikation: Journal of Scandinavian Studies in Criminology (ny
punkt 12.3), Nordisk Tidskrift för Kriminalvidenskab (ny punkt 12.4).
1.3. Resereglemente för NSfK rådsmedlemmar
Ärendet diskuterades och det bestämdes att NSfK i princip ersätter två
hotellövernattningar
per
rådsmedlem
under
rådsmötet.
Eventuella
måltidskostnader på flygfältet skall i princip inte ersättas av NSfK. Man bör i
första hand sträva till att använda kollektivtrafik.
2. Årsrapport 2015 (bilaga 1)
2.1. Verksamheten i 2015
Aarne Kinnunen presenterade kort årsrapporten 2015 som var utarbetad av den
tidigare NSfK -ordföranden Anette Storgaard. Rapporten diskuterades och det lyftes
fram att i dokumentet finns det bara två slutrapporter från sökande som hade
tidigare fått forskningsstöd från NSfK. Det konstaterades att i framtiden bör man
kräva mer exakt och noggrann rapportering från dem som har fått NSfK
forskningsstöd. I det nuvarande läget brukar man ofta glömma att rapportera om
stödet efter att forskningsprojektet har tagit slut.
Årsrapporten blev annars godkänd utanför del 2.4 där NSfK:s tidskrift Journal of
Scandinavian Studies in Criminology diskuteras. Det bestämdes att ta upp denna del
av rapporten under punkt 12.3.

2.2. Räkenskapsavslutning (bilagor 2 och 3)
Sekretariatsledaren Laura Mynttinen presenterade kort räkenskapsavslutningen
från år 2015, som var upprättat av ekonomiavdelningen vid Århus universitet där
NSfK -sekretariatet befann sig mellan 2013-2015. NSfK hade c. 350 000 EUR eget
kapital per 31.12.2015.
Det observerades att revisionsberättelsen från 2015 inte var bifogad med i
räkenskapsavslutningen, men att revisionen hade i alla fall blivit gjord, enligt
uppgifter från Anette Storgaard och tidigare sekretariatsledare Mette Tönder. Det
konstaterades att om en eller mera av NSfK:s grundande medlemmar (dvs.
justitieministerierna i olika nordiska länder) skulle vilja se en separat
revisionsberättelse, bör Danmark skicka den till justitieministeriet i frågan.
Efter diskussion blev räkenskapsavslutningen från 2015 godkänd.
3. Runda med nytt från ministerierna
Danmark
Anne-Julie Boesen Pedersen berättade om att riksdagsvalet nyligen ägde rum i
Danmark och att landet fick en ny regering. Justitieministerium har för tillfället en
stark fokus på ungdomskriminalitet och ett stort forskningsprojekt under detta tema
är på kommande. Man har också fokus på våldtäkt; i januari 2016 kom
justitieministern med en öppning (Respekt for voldtægtsofre) där det finns många
konkreta initiativ. På grund av detta har Sveriges ambassad vänt sig till
Justitsministeriets Forskningskontor för att diskutera och reflektera det nordiska
samarbetet inom forskning av våldtäkt.
Finland
Aarne Kinnunen konstaterade att Finland också har en ny regering där
Centerpartiet, Samlingspartiet och Sannfinländarna är sittande. Nuvarande justitieoch arbetsminister är Jari Lindström från Sannfinländarna. Justitieministeriet
kommer också att få en ny kanslichef efter att Tiina Astola lämnade sin tjänst.
Aktuellt inom den kriminalpolitiska avdelningen är bl.a. forskning kring
allmänhetens rättsmedvetande och straff. Forskningsprojektet är på gång och det
väntas bli färdigt 2017. Därtill har immigrationsfrågor, främlingsfientlighet, hatprat
och korruptionsbekämpning varit på tapeten i Finland.

Island
Skúli Gunnsteinsson berättade om att man håller på att förnya domstolsväsendet i
Island. Det nya systemet minskar trycket mot högsta domstolen som för tillfälle har
för många rättsprocesser att ta hand om. Man strävar mot ett sk.”three-tier court
system” (District courts, Appeals court, Supreme Court) i framtiden. Därtill ska man
öppna ett nytt fängelse i Island som är avsedd för kvinnor och fångar som ska flyttas
vidare till andra fängelser.
Norge
Ragnhild Hennum och Hedda Giertsen berättade att Norge har en ny minister för
migration och integration som kommer från Fremskrittspartiet. Därtill bearbetar
man med ”criminal procedure act”. En intressant och problematisk fråga är också att
man har börjat överflytta norska fångar till nederländska fängelser eftersom det inte
finns tillräckligt med plats i de norska fängelserna för tillfället. På detta sätt strävar
man efter att lösa problemet med ”kö till fängelser” i Norge så att det inte skulle ta
mycket lång tid innan man börjar avtjäna straffet.
Sverige
Erik Wennerström informerade om att det svenska justitiedepartementet har
omorganiserats. Sverige har igen en klassisk inrikesminister som tar hand om
polisväsendet. Justitieministern Morgan Johansson ansvarar för migration,
domstolssystemet osv. Ministern har varit mest upptagen med migrationsfrågor
under de senaste tiderna. Därtill har man fokuserat på bedrägerier, identitetsstöld,
hatbrott, nättrakasserier och trafikering. Brå skall under de kommande åren ha mera
resurser för brottsförebyggande arbete speciellt på det lokala planet.
Felipe Estrada tillade att man kan se en förändring i det kriminalpolitiska klimatet i
Sverige. Nu finns det mycket diskussion om ifall brottsligheten har ökat i samhället.
Populistiska partier påverkar diskussionen och försöker koppla ihop den ökade
känslan av otrygghet med ökad immigration.
4. Ekonomiska ramar för verksamheten i 2016
4.1. Budgetförslag för 2016 (bilaga 4)
Sekretariatsledaren presenterade förslaget till årsbudgeten 2016. Förslaget
diskuterades och det bestämdes att lämna det öppet i detta skede och godkänna
budgeten i slutet av mötet (i punkt 13.1).

4.2 Honorar till NSfK:s ordförande i 2016
Enligt grundförslaget föreslås att Aarne Kinnunen blir betald 10 000 EUR per år
som honorar för hans arbete som NSfK:s ordförande.
Aarne Kinnunen lämnade mötesrummet för durationen av diskussionen.
Rådet diskuterade förslaget. Det beslöts att höja Kinnunens arvode till 15 000
EUR per år eftersom inget friköp krävs av det finska justitieministeriet där
NSfK:s sekretariat är placerad under 2016-2018. Detta betyder att NSfK kommer
att spara pengar i administrationskostnader men att Kinnunen skall ha mera
arbete än vanligtvis, eftersom NSfK kan inte friköpa honom från hans andra
arbetsuppgifter.
Kinnunen återvände och accepterade honoraret.
4.3 Förslag till ordinarie statsbidrag 2017 (bilaga 5)
Tre olika förslag till ordinarie statsbidrag 2017 presenterades (enligt bilaga 5).
Det blev beslutat att föreslå alternativet nummer 2 till de grundande
medlemmarna i NSfK (dvs. justitieministerierna i olika nordiska länder). I detta
alternativ följer NSfK Nordiska Ministerrådets tidigare beslut att skära ner
årsbudgeten med en procent. Sekretariatsledaren kommer efter mötet att skicka
förslaget till ordinarie statsbidrag 2017 tillsammans med budgeten 2016 till de
olika nordiska justitieministerierna enligt vanlig NSfK praxis.
5. Sveriges återinträde i NSfK
5.1

Ändring av stadgar (bilaga 6)
Ordförande presenterade kort ändringar som föreslås till NSfK:s stadgar på
grund av Sveriges återinträde i NSfK. Ändringsförslaget kommer att skickas
till de nordiska justitieministerierna för godkännandet. Ärendet antecknades
till kännedom.

5.2

Ekonomi (Sveriges statsbidrag 2016 till NSfK)
Ordförande informerade om Sveriges statsbidrag 2016 till NSfK. Bidraget är
kalkylerat enligt Nordiska ministerrådets (NMR) fördelningsnyckel för
NMR:s årsbudget 2016. De svenska rådsmedlemmarna informerade om att

Sveriges justitiedepartement har preliminärt godkänt NSfK:s förslag till
statsbidraget 2016.
5.3

Sveriges roll i verksamheten

5.3.1 Sveriges ordförandeskap i NSfK 2019–2021
Efter diskussion bestämdes det att Sverige skall ta över som NSfK:s
ordförandeland efter Finland för perioden 2019-2021. Man återkommer i
minirådsmötet till frågan om NSfK vice-ordförande för 2016-2018. Viceordföranden har tidigare kommit från det nästa ordförandeslandet.
5.3.2 Rådsmöte 2017
Det blev bestämt att hålla rådsmötet 2017 i Sverige. Enligt NSfK:s cykel för
rådsmötet är Norge det nästa värdslandet för rådsmötet 2018.
5.3.3 Forskarseminariet 2017
Sverige kan förmodligen arrangera forskarseminariet 2017. Felipe Estrada
kommer att diskutera ärendet med Marie Torstensson Levander som inte var
närvarande på mötet. Frågan tas upp på nytt i det kommande minirådsmötet i
Island.
6. Behandling av ansökningar om forskningsstöd
Anne Alvesalo-Kuusi lämnade mötesrummet.
6.1.

Sammanfattning av ansökningar och bedömningar till NSfK om ekonomiskt
stöd till forskningsprojekt
Ordförande konstaterade att Anne Alvesalo-Kuusi har satt sig jävig i
punkterna 6.1 och 6.2 eftersom hon själv är med som sökande i en av de
mottagna ansökningarna för forskningsstöd. Ordförande berättade också att
i bedömningsutskottet har i år suttit Natalia Ollus (Finland), Hedda Giertsen
(Norge), Annick Prieur (Danmark) och Kolbrún Benediktsdóttir (Island).

6.2.

Bedömningsutskottets inställning
Natalia Ollus presenterade bedömningsutskottets grundförslag till fördelning
av forskningsstöd 2016.

Man gick över till punkt 7 för att först bestämma om den separata utlysningen
”Nordic Exceptionalism” finansieras.
Efter detta diskuterade rådet grundförslaget och bestämde sig att göra några
små ändringar men att annars godkänna förslaget som sådant. Det blev
bestämt att dela ut totalt 262 812 EUR som forskningsstöd i 2016 (bilaga 7):
Torsten Kolind et al. blev beviljade 119 445 EUR stöd till projektet ”Etniske
minoriteters oplevelse af retfærdighed og retssikkerhed i møde med politiet i Danmark,
Norge og Finland”.
Niina Vuolajärvi blev beviljad 28 050 EUR stöd till projektet ”Migrant Sex
Work in the Nordic Region – Comparative Perspectives”.
Annette Olesen blev beviljad 24 235 EUR stöd till projektet ”Mentorordning og
udvidet retshjælp til løsladte i Danmark og Norge”.
Sigmund Mohn blev beviljad 20 500 EUR stöd till projektet
”Deportationspraksisser i Norden: en kvantitativ og institutionel sammenligning”.
Katrine Johansen blev beviljad 18 800 EUR stöd till projektet ” ´Det er jo noget
med grænser ikke ?´Et antropoligisk studie af unges opfattelser og erfaringer emd
seksuel vold med henblik på forebyggelse”.
Helge Renå et al. blev beviljade 17 800 EUR stöd till projektet ”Den norske
politireformen - en nulpunktmåling”.
Martine Lie et al. blev beviljade 8000 EUR stöd till projektet ”Et politi for
dyrene? Om utviklingen av dyrepolitienheter i Norden”.
Thomas Ugelvik et al. blev beviljade 8000 EUR stöd till projektet ”Narrativ
kriminologi – et nordisk forskernettverk”.
Kristian Mjåland et al. blev beviljade 6000 EUR stöd till projektet ”Politik og
Praksis: en komparativ analyse af åpne stoffcenter i tre nordiske land”.
Annemette Nyborg Lauritsen blev beviljad 5940 EUR stöd till projektet
”Kriminalitet, friehedsberøvelse og control I nordiske ø-samfund”.
Sverre Flaatten och Geir Heivoll blev beviljade 4342 EUR stöd till projektet
”Rettslige overgangsformer og juridisk offentlighet: politi- og criminalrett i Norden,
1850-1950”.

Andreas Krogh blev beviljad 1700 EUR stöd till projektet ”Kriminalpræventivt
samarbejde mellem myndigheder og lokalsamfund”.
6.3.

Informering av beviljade stöd: uppgifter till NSfK:s webbsida? (sökande,
summa, abstrakt på engelska)
Rådet bestämde att publicera ett pressmeddelande gällande utdelning av
forskningsstöd 2016. Meddelandet publiceras bl.a. på NSfK:s hemsida dit det
också
uppdateras
engelskspråkiga
abstrakter
från
individuella
forskningsprojekt samt senare slutrapporter från alla projekt. Därtill fick
sekretariatet mandaten att genomgå kontraktet för forskningsstöd innan det
skickades ut till understödstagarna.
Till kontraktet bör man lägga till bl.a. följande krav:
-

Om det finns länkar till publicerade artiklar från forskningsprojekt som
har fått stöd, skall NSfK också motta denna information.
Vid behov kan NSFK sekretariat kräva mer detaljerad information från
forskningsprojekt som har fått stöd.
Sökanden som inte har rapporterat tidigare stöd från NSfK kan inte söka
på nytt, innan NSfK -sekretariatet har mottagit slutrapporten från det
tidigare forskningsprojektet.

Anne Alvesalo-Kuusi återvände.
7. Ett stort NSfK forskningsprojekt ”Nordic Exceptionalism”, separat utlysning
Det noterades att bara en ansökan under temat ”Nordic Exceptionalism” hade
kommit in. Det konstaterades att ansökan är intressant och av god kvalitet men att
den inte uppfyller alla kriterier som rådet ursprungligen ställde. Temat i ansökan
möter inte NSfK:s allmänna forskningsintressen.
Efter diskussion bestämdes det att inte finansiera den enda ansökan som hade
kommit in. Detta betyder också att man kan i år dela ut mera allmänt forskningsstöd
än vanligtvis.
Man återkom till punkt 6.
8. Forskningsstöd 2017
8.1 Upplysning om forskningsstöd för 2017 (bilaga 8)

Det blev bestämt att inte öppna en separat utlysning för ett stort forskningsprojekt
under 2017. Rådet beslöt också att hålla maximistödet för små enskilda
forskningsprojekt i 30 000 EUR. Maximistöd för stora samnordiska
forskningsprojekt skall vara 200 000 EUR i 2017. Ett sådant projekt kräver fyra
nordiska länder som deltagare för att kunna få finansiering. Sekretariatet öppnar
utlysningen för forskningsstöd 2017 i början av hösten 2016.
8.2. Utveckling av ansökningsprocessen för forskningsstöd: en elektronisk
ansökningsblankett i framtiden?
Rådet tyckte om idén att bygga en elektronisk ansökningsportal för NSfK och på
detta sätt underlätta processen med forskningsstödsansökningarna i framtiden.
Sekretariatet fick mandaten att sätta igång processen med ansökningsportalen.
9. Forskarseminarier, härunder evaluering av forskarseminariet 2015 och planering
för forskarseminariet 2016
Rådets norska representanter berättade kort om förra årets forskarseminarium. Allt
fungerade bra med praktiska arrangemang men det kunde ha varit mera deltagare.
De som deltog gav bra skriftliga och muntliga kommentarer till arrangörerna.
Seminariet hade en ”brainstorming”-session som var speciellt omtyckt. Sessionen
handlade om NSfK:s kommande forskningsprojekt.
Kolbrún Benediktsdóttir och Rannveig Þórisdóttir presenterade detta års
seminarplats, Hotel Bifröst, som ligger i Borgarnes, Island. Man diskuterade också
det preliminära programmet och speciellt key note -talare till seminariet. Det behövs
ännu föreslag från rådet om bra key note -talare. Det bestämdes att återkomma till
detta ärende under den andra mötesdagen. Det bestämdes också att budgetera
65 000 EUR till forskarseminarium 2016 i Island.
10. Kontaktseminarier
10.1

Roma beggars/Natalia Ollus
Natalia berättade kort om kontaktseminariets backgrund och tema. Seminariet
arrangerades i Helsingfors i mars 2015 med deltagare från Danmark, Island
och Norge. Deltagarna representerade bl.a. forskare, polis och åklagarväsen.
Natalia också informerade om att kontaktseminariets slutrapport ännu saknar
insatser från två deltagare men är annars färdig.

10.2 Förslag till framtida kontaktseminarier från rådsmedlemmar

Efter diskussion blev det bestämt att reservera 15 000 EUR i budgeten för
andra eventuella kontaktseminarier under år 2016. Om en rådsmedlem vill
arrangera kontaktseminarium kan han eller hon be att beslutet ska fattas via epost mellan rådet. I framtiden skall NSfK vara mera flexibel när det gäller
kontaktseminarier och kan också vid behov ändra gammal praxis.
10.3

Ersättningsprinciper för kommande kontaktseminarier och
arbetsgruppsmöten (deltagare)
Ärendet diskuterades. Natalia berättade kort vad som har varit problemet
med det nuvarande läget. Hon arrangerade kontaktseminarium ”Roma
beggars” i slutet av 2015 i Helsingfors. Oklart enligt NSfK praxis var t.ex. om
man borde ersätta måltider i situationen där deltagare är tvungen att flyga till
staden där seminariet arrangeras redan dagen innan.
Sekretariatet fick mandaten att sätta allmänna riktlinjer i denna fråga.

11. Arbetsgrupper jmf. stadgarnas § 5. Vad är status och framtidsperspektiv?
11.1

Politireformer /Lars Holmberg
Lars Holmberg informerade om att arbetsgruppens slutrapport skall bli
publicerad i Nordic Police Journal i början av 2017. Tillsvidare finns det inga
planer för nästa arbetsgruppsmöte. Arbetsgruppen fortsätter möjligen senare
med tema ”Police in high thrust societes”.

11.2

Crimes of the Employer / Natalia Ollus
Natalia Ollus berättade om att hon ska arrangera ett arbetsgruppsmöte i år
under tema ”Crimes of the Employer”. Rubriken kan ännu ändra till
”Exploitation on Migrant Workers” eller likadant. Synnøve Jahnsen från Oslo
universitet har redan anmält sig intresserad men man ännu behöver forskare
från Sverige och Danmark till arbetsgruppen.

11.3

Förslag till framtida arbetsgrupper
Det bestämdes att bevilja finansiering till Anne Alvesalo-Kuusis arbetsgrupp
som ska bli arrangerad under tema ”Laws of Surveillance”.
Felipe Estrada hade ett förslag till en arbetsgrupp som skulle samla ihop
doktorander. Aarne Kinnunen föreslog att man kunde koppla ihop

arbetsgruppen med forskarseminarium 2017 som arrangeras i Sverige och
budgetera pengar för arbetsgruppen i 2017.
(Erik Wennerström lämnade mötet kl. 17.10.)
Mötet avbröts kl. 17.15 och det fortsattes nästa dag (8.3) kl. 10.10. Man gick över till
punkt 12.
12. Kommunikation
12.1 Kommunikation inom NSfK, mellan rådsmedlemmar: Slack, Facebook -grupp
osv. i framtiden?
Rådet diskuterade olika alternativ för nya kommunikationskanaler mellan
rådsmedlemmarna. Det bestämdes att fortsätta kommunicera huvudsakligen via epost också i framtiden. Därtill beslöt rådet att öka budgeten för utveckling av
nätsidor och portal för forskningsstödssökande till 7500 EUR.
12.2 Informationsverksamhet: NSfK:s Facebook-sida och adminrättigheter, Twitter i
framtiden?
Efter diskussion bestämdes det att alla rådsmedlemmar skall ha
publiceringsrättigheter till NSfK:s Facebook-sida. På detta sätt kan alla ta del i
publicering av olika kriminalpolitiska nyheter på Facebook-sidan. Därtill skall
allmän publik ha möjlighet att posta nyheter och diskutera fritt på Facebook-sidan.
Om detta inte fungerar, kommer rådsledaren att omöjliggöra fri publicering på
sidan. Det beslutades också att prova olika NSfK-relaterade hashtags i Instagram
under det kommande forskarseminariet.
12.3 The Journal of Scandinavian Studies in Criminology
Rådet diskuterade NSfK:s egen tidskrift ”Journal of Scandinavian Studies in
Criminology”. Det bestämdes att be chefredaktören Henrik Elonheimo komplettera
sin del i årsrapporten 2015. Rådet tog upp följande frågor:
-

Varför är tidskriftens ”Advisory Board” (rådgivande kommitté) så pass manligt
dominerad? Kunde man inkludera mera kvinnor till kommittén i framtiden?
Kunde man öka artiklarnas längd från det nuvarande maximiantalet 7500 ord till
10 000 ord i framtiden?
Mer detaljerad information krävs om processen med artiklar som blir inskickad
till chefredaktören:

Hur många kvalitativa kontra kvantitativa artiklar?
Hur många artiklar blir skickade in per ett nordiskt land?
Artiklarnas rubriker?
Hur många artiklar refuserar chefredaktören själv? Hur många artiklar blir
skickade vidare till review, hur många blir refuserade efter review?
Det bestämdes att inte trycka årsrapporten före Elonheimo har svarat på dessa
frågor och skickat hans del av rapporten till rådet på nytt. Elonheimos del godkänns
på minirådsmöte i Island.
Ordförande informerade om att han ska vara i kontakt med Elonheimo efter
rådsmötet.
12.4 Nordisk Tidskrift för kriminalvidenskab
NSfK stöder varje år Nordisk Tidskrift för kriminalvetenskap med en viss summa
pengar. Det har kommit fram att det är relativt svårt att kunna hitta publicerade
artiklar från tidskriftens webbsidor. Rådet diskuterade ärendet. Lars Holmberg
informerade om att enligt hans uppgifter håller man på att arbeta med utvecklandet
av tidskriftens webbsidor.
Det bestämdes att Lars skriver till tidskriftens chefredaktör Thomas Elholm och
frågar honom om webbsidornas utvecklingsarbetes status. Lars skall också fråga om
det finns en ”editorial raport” eller likadant från tidskriftens del som man kunde
skicka vidare till NSfK:s rådsmedlemmar.
13. Godkännande av ekonomi för 2016
13.1. Slutligt godkännande av förslag till budget för 2016
Man godkände NSfK:s årsbudget 2016 med några ändringar (se bilaga 4, ändringar
markerade med rött). Det bestämdes också att notera i årsrapport 2016 att en del av
Sveriges statsbidrag 2016 till NSfK har blivit öronmärkt och överfört till 2017.
13.2. Slutligt godkännande av förslag till ordinarie statsbidrag för 2017
Det beslöts att välja alternativ nummer 2 (se bilaga 5) som förslag till ordinarie
statsbidrag för 2017.
14. Rådsmötet 2017

Det beslöts att rådsmötet 2017 skall äga rum i Stockholm, Sverige, 5.-7.3.2017.
15. Eventuellt
Nordic Exceptionalism som tema diskuterades. Ett alternativ kunde vara att arrangera
en serie seminarier kring detta tema och avlöna en koordinator som skulle ta hand om
alla praktiska arrangemang. En annan möjlighet kunde vara att lyfta ”Nordic
Exceptionalism” som allmänt tema till NSfK:s nästa forskarseminarium. Anne AlvesaloKuusi hade också tidigare presenterat ett förslag om sitt forskningsprojekt ”What is
going on in Nordic crime policy and practices, how could we disseminate existing knowledge and
what areas need research?”
Det bestämdes att anteckna dessa förslag till kännedom och återkomma till saken
senare.
Man diskuterade också idén att i framtiden kunde rådsmedlemmar avlöna deltidig
hjälp (t.ex. studentmedhjälpare) för arrangemang av kontakseminarier och
arbetsgrupper. Idén tycktes om och den antecknades till kännedom.
Olika förslag till eventuella key note -talare för NSfK forskarseminarium diskuterades.
Kolbrún och Rannveig lovade att vara i kontakt med några potentiella namn som lyftes
upp.
Rådet sammanträder nästa gång på ett minirådsmöte som arrangeras under NSfK
forskarseminariet 1.-4.5.2016 i Island. Också kontaksekreterarna har sitt eget möte med
sekretariatsledaren under seminariet.
Ordföranden tackade alla deltagare och avslutade mötet kl. 11.35.

In fidem,

___________________
Aarne Kinnunen
ordförande

__________________
Laura Mynttinen
sekreterare

