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Carina Johansson, sekretariatsledare och mötets sekreterare
Förhindrade att delta: Minna Piispa, Natalia Ollus, Ragnhild Hennum

1. Mötets konstituerande
1.1. Välkomst och inledning
NSfKs ordförande Felipe Estrada Dörner öppnade mötet och önskade alla varmt välkomna. Ett
speciellt varmt välkommen till de två nya rådsledamöterna Erik Grevholm (S) och Arnt Even
Hustad (NO). Mötet gjorde en kort presentationsrunda.
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1.2.Beslut om mötets beslutsmässighet
Enligt NSfK Stadgar §6 ska minst 8 ledamöter vara närvarande för beslutsmässighet.
I o m stundande val i Danmark deltar rådsledamot Anne-Julie Boesen Pedersen enbart som
åhörare och deltar inte i diskussionerna eller besluten.
Rådet noterade detta samt konstaterade mötets beslutsmässighet.
1.3. Godkännande av rådsmötets 2019 protokoll inkl reviderade bilagor (bilaga 1)
Sekretariatsledaren höll en kort genomgång ang några av de frågor som hade behandlats
på rådsmötet.
- Om resestöd fattas beslut 2 ggr/år, angivna DL för ansökan är 15 maj och 15
november.
Rådet hade tidigare fått information om den nya rutinen. Informationen har även
funnits på NSfKs hemsida sedan mitten av mars samt kommunicerats i mars månads
nyhetsbrev och i sociala medier. Ytterligare påminnelser går ännu ut i sociala medier
innan maj månads DL.
- Utbetalning av ordförandes arvode sker 1 g/år till värdorganisationen enligt NSfKs
regler. Enligt gällande regler vid värdorganisationen Stockholms Universitet görs
utbetalning varje månad till ordförande. Slutsumman är självklart densamma.
- För kännedom, en sökande av forskningsstöd svarade inte inom utsatt tid på
sekretariatets fråga om övrigt stöd hade beviljats projektet. Det berodde av sökandes
frånvaro från hemuniversitet och därmed ingen tillgång till arbetsmejlen under
svarstiden. Det uteblivna svaret berodde alltså inte av NSfKs handlande eller tekniska
problem.
- Alla sökande fick meddelande om rådets beslut strax efter rådsmötet i mars. En
sökande kontaktade i slutet av april sekretariatet och uttryckt missnöje med rådets
beslut. Sekretariatet hanterar kontakten enligt rutiner.
Ett förslag från rådet var att sekretariatet till sökande anger bedömningskriterierna.
- Ändringar ang utlysning om forskningsstöd, rev utlysning i bilaga 8.
- Utveckling av ansöknings- och rapporteringsprocessen delvis genomförda, övriga
genomförs i höst.
- Dokumenten från gamla webben har nu överförts till sekretariatet, uppdateringar på
nya hemsidan sker under sommar och höst. Fjolårets kontaktseminarier och
arbetsgrupper finns på hemsidan.
- Budgetförslag – slutlig version i bilaga. Summan för kortfristig skuld kommer att
bli lite lägre. Av stödet som arbetsgrupp Johansen beviljades (6 365 euro) har
projektet använt 2 640 euro.
Hantering av utbetalning till kontaktsekreterarna under utredning.
Arbetsgruppen kommer troligtvis inte att arrangeras under 2019.
- Att ta fram kommunikationsplan för NSfK kommer att vara ett av huvuduppdragen
under hösten 2019. Tidigare under mötesdagen hade NSfKs ordförande och
sekretariatsledare haft möte med kontaktsekreterarna. Fokus för mötet var att inleda
arbetet med kommunikationsplanen med en genomlysning av frågan om mottagare.
Mötet upplevdes som givande och konstruktivt och en önskan uttrycktes från
kontaktsekreterarna att kontaktsekreterarmöten arrangeras alla år.
Rådet godkände protokollet från rådsmötet, inklusive de reviderade, bifogade bilagorna.
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1.4. Godkännande av agendan för minirådsmötet
Agendan för minirådsmötet godkändes.
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Nordic Journal of Criminology (NJC) Bordlagt vid rådsmötet 4 mars 2019, punkt 11 (bilagor
2_10 - 4)
Redaktör Anita Hebers årsrapport 2018 (bilaga 2)
Avslutat avtal de finländska universitetsbiblioteken – NJC´s förlag Taylor & Francis (bilaga 3)
Redaktörens rapport 27012019 re Meeting with the publisher (bilaga 4)

Redaktör Anita Heber, NJC och redaktör Anette Storgaard, Nordisk Tidsskrift for
Kriminalvidenskab (NTfK) deltog i mötet vid denna punkt.
Anita Heber kommenterade årsrapporten för tidskriften. Det nya året har börjat med nytt namn
Nordic Journal of Criminology, pris för bästa artikeln samt spridning på twitter. Twitter-kontot har
på knappt ett år fått över tusen följare.
Utmaningen är att få in fler högkvalitativa artiklar.
Rådet föreslog att redaktörerna utreder möjligheterna till ytterligare stöd från Nordiska
Ministerrådet, som delar ut denna typ av stöd till nordiska tidskrifter.
De finländska universitetsbiblioteken och avslutat avtal med Francis&Taylor
Anne Alvesalo-Kuusi meddelade att de finländska universitetsbiblioteken hade avslutat
förhandlingarna även med förläggaren Wiley, men återupptagit dem igen. I övrigt fanns inget nytt
att tillföra i frågan.
Redaktör Anita Heber berättade att Francis&Taylor hade fört diskussion med de finländska
universitetsbiblioteken och varit förvånade då samtalen avbröts. De upplevde även att
informationen till dem om att samtalen upphörde hade varit knapphändig.
I Sverige och Norge råder en annan situation då artiklarna automatiskt publiceras Open Access och
biblioteken står för kostnaderna. I Sverige dock problem med förlaget Elsevier.
Rådet diskuterade alternativa strategier, ex uppmuntra forskare att gå via Researchgate.
Sekretariatet kontaktar Anne Alvesalo-Kuusi hur detta hanteras.
Rådet avvaktar och ser hur situationen fortlöper under året. Just nu har NJC avtal med
Taylor&Francis fram till 2022, med ”at least twelve months” uppsägningstid.
Redaktör Anita Heber poängterade värdet av att vara kopplad till större förlag, då dessa ger stark
support. I fall man önskar byta förlag krävs att man inleder processen i god tid.
Redaktören har fört samtal med förlaget att publicera NJC Open Access. 2018 publicerades 11
artiklar Open Access. Om tidskriften i sin helhet publiceras Open Access skulle detta innebära
dubbelt så höga kostnader för tidskriften (öka från 13 740 GBB till 26 000 GBB)
För specifika artiklar ges 25% rabatt. Kostnad för en artikel är 2 950 USD och är då öppen för alla
utan framtida tidsbegränsningar. Open Access artiklar blir mer lästa och nedladdade.
Open Access är att föredra, men de höga kostnaderna komplicerar situationen.
Förlaget har även föreslagit att slopa den tryckta tidskriften, vilket NSfK inte bifaller.
Vad gäller antalet artiklar som lämnas in, så är situationen ungefär densamma som tidigare. Ungefär
hälften av de artiklar som redaktören får publiceras – publiceringsprocessen är genomgående snabb.
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För att få in fler artiklar har förlaget föreslagit att NJC skulle slopa den nordiska omfattningen. Det
uppfyller inte syftet för verksamheten och NSfK godkänner inte detta.
Rådet och redaktören diskuterade förslag och åtgärder för att uppmuntra forskare till att lämna in
fler artiklar. Bland dem att ha olika teman, inkludera Key Notes på forskarseminariet i ett nummer,
be forskare göra book reviews.
Forskare som erhåller NSfK forskningsstöd uppmuntras överväga att publicera i NJC. Uppdraget är
att sprida kunskapen om NJC.
Rådet beslöt att som ett alternativ för rapport från forskarseminariet, erbjuds deltagarna möjligheten
att lämna in artikel till en av tidskrifterna.
Redaktör Anette Storgaard konstaterade att båda tidskrifterna möter samma utmaningar.
Redaktören hade till NSfKs årsmöte i mars inlämnat rapport över föregående verksamhetsår. NTfK
kommer att frigöras från Dansk Kriminalistförening, föreningen är i kontakt med de andra nordiska
kriminalistföreningarna ang finansiering. Redaktören kommer att rekryteras via öppet
ansökningsförfarande. 2019 är ett övergångsår – eventuellt går det in i 2020. Det är önskvärt att
NTfK blir mer digital och att omedelbar postning av artiklarna möjliggörs. Anette Storgaard har
dock inte mandat till förändringar för tidskriften under övergångsperioden.
Redaktionen för NTfK håller redaktionsmöte i juni.
Linda Kjaer-Minke ställde frågan om NTfK ses som en dansk tidskrift, hur kan man då väcka
intresse bland de övriga kriminalistföreningarna? Tidningen blir en medlemstidskrift och
föreningarna betalar en avgift för tidskriften, som beräknas per medlem.
Språket för NTfK är nu en mindre fråga än tidigare, då många artiklar numera publiceras även på de
andra skandinaviska språken och på engelska.
Båda redaktörerna ser fram emot ett bra samarbete mellan de båda tidskrifterna. Ett möte alla år
skulle vara bra.
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Kontaktseminarier och arbetsgrupper
Status för NSfK kontaktseminarier och arbetsgrupper 2019/2020

Kontaktseminarier:
Sex crimes in Nordic countries. Focus on the victims (arbetsrubrik) i samarbete Linda Kjær Minke
(ledare), Kolbrún Benediktsdóttir och Rannveig Þórisdóttir.
Planeringen för seminariet är i uppstarts skede; förslag på datum och plats är 10-11 december i
Köpenhamn.
Linda ska per mejl efterfråga förslag på deltagare från Sverige, Norge och Finland. Rådet lyfte att
det är viktigt att för kontaktseminariet inkludera även representanter från polis och
åklagarmyndigheterna samt övriga aktörer inom rättsväsendet.
Erik Grevholm meddelade att BRÅ tar fram två rapporter på ämnet, som publiceras slutet av maj,
början av juni.
Kolbrún mejlar förslag till frågor att behandlas på seminariet
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Crime and media (arbetsrubrik), Minna Piispa.
Minna deltar inte i mötet. Sekretariatsledaren har frågat om status för planeringen, men inte fått
återkoppling. Det kan vara värt att överväga om seminariet ska planeras till annan tidpunkt än
december, eller om det inte spelar någon roll, då det är fråga om olika målgrupper för seminarierna.
Arbetsgrupper:
Ungdomsbrottslighet
Arbetsgruppen kommer ev inte att arrangeras under verksamhetsåret, då möjligheterna att ta på sig
ansvaret för arrangemangen är begränsade.
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NSfKs synlighet under ECS-konferensen 2019
Ordförande rapporterade om status ang NSfKs synlighet vid ECS. Båda panelerna som 2018
erhöll ett större NSfK forskningsstöd är anmälda.
Rubrikerna är:
Synöve Nygaard Andersen & Torbjörn Skardhammar: ”Nordic collaboration on research
integrity with register data”
Janne Kivivuori: “Nordic Homicide from Past to Present: Historical and Comparative
Perspective”
Det är två starka, bra paneler och NSfK lyfts på ett tydligt sätt. Enligt beslut vid rådsmötet i
mars görs evaluering av denna typ av deltagandet efter 2019.
NSfK kommer även i övrigt att lyftas vid årets ECS; NSfKs ordförande deltar och inleder
vid panelerna och NJC promotas på olika sätt.

5 NSfK:s Forskarseminarier 2020 och 2021
5.1. Nästa NSfK-forskarseminarium 2020 i Norge: plats, tema
Förslag från norska rådsmedlemmar
Tidpunkt och plats: Måndag-onsdag 4-6 maj i Halden, beläget nära södra delen av gränsen
mellan Norge och Sverige och tillgängligt med tåg.
Halden kan nås med flyg till Oslo eller Göteborg och sedan tåg till Halden.
Konferenshotell: Hotel Fredriksten, Fredrikstens fästning.
Tema: “Sexual violence in the Nordic countries”.
Rådet godkände temat och i den efterföljande diskussionen lyftes att det är ett utmärkt ämne för
nordisk jämförelse. Även representanter från juridiken bör inkluderas; de rättsliga aspekterna är
alltid på agendan då denna fråga diskuteras.
Heidi Mörk Lomell mejlar rådsledamöterna begäran på förslag till Key notes. Från det norska
Justitiedepartementet kommer en rapport på temat ”How to prevent sexual violence and rape”.
För att ytterligare lyfta frågan kunde NJC förslagsvis ha ett temanummer. Heidi stämmer av med
Anita Heber hur de närmaste numren är planerade.
För de praktiska arrangemangen föreslås att tidigarelägga Call för Papers och förslagsvis hålla fler
paneler istället för sessioner. Redan i ansökningsblanketten uppger man på vilket stadium det
papper man vill presentera är.

5

PhD studenter kunde ev sammankallas för ett preseminarium eller PhD workhops under seminariet.
De norska rådsledamöterna och kontaktsekreterare tar denna fråga vidare.
Ordförande lyfte frågan om avgift för deltagandet, ex nominell summa á 1000 SEK som
delfinanisering. Seminariet är en stor post i NSfKs budget.
Rådet beslutade att ingen avgift införs för forskarseminarierna och att fr o m 2020 står NSfK för
kostnaderna endast för de internationella resorna. Alla övriga reskostnader står deltagarna själva för.
NSfK står för alla kostnader för deltagandet för rådsledamöter, Key Notes och kontaktsekreterare
samt anställda.
5.2. Lärdomar Forskarseminariet 2019
Annick Prieur höll en kort dragning om planeringen för årets seminarium samt lärdomar framöver.
Sessionerna omfattade med några undantag tre presentationer, totalt 90 minuter. Rådet afann att
detta upplägg fungerade mycket bra för sessionerna.
Det innebar dock att det i år att det inte blev någon extra aktivitet, då sessionerna drog ut på tiden. I
tillägg var det långa Key Note presentationer, NJC presentation samt prisvinnarens paper.
Abstracts ska skickas före seminariet till värdlandet samt även delas till alla deltagare. Abstracten
ska ha nordisk relevans och anknyta till temat. Namn på deltagare behöver meddelas så tidigt som
möjligt. Som tidigare fördelas ev lediga platser mellan övriga länder.
Vid rådsmötet diskuterades processen för urval av deltagare. För att ytterligare effektivisera
processen föreslår sekretariatet att 48 h efter ansöknings DL skickas listorna till rådsledamöterna.
Alla ansökningar sammanslås i en enda fil. Inom en vecka ska rådsledamöterna ha skickat den
nationella rangordningen till sekretariatet.
Sekretariatet och de danska rådsledamöterna tar fram en checklista över ansvarsfördelning för
seminariet. Ett utkast för checklista finns från tidigare.
5.3. Planering inför forskarseminarium 2021, Färöarna/Island
De isländska rådsledamöterna har samtalat med den färöiska kontaktsekreteraren ang planerna för
att arrangera forskarseminariet på Färöarna. Kontaktsekreteraren tar fram ett förslag på plats och
kostnader. De isländska rådsledamöterna utreder som bäst hur det isländska Justitieministeriet
förhåller sig till en dylik flytt.
6 Rutiner vid NSfK Bordlagt vid rådsmötet 4 mars 2019, punkter 14.1 och 14.2
6.1. Ordförandes avgång som ledamot vid ordförandeskapets slut
Gäller ej för 2021, utan framöver.
Då frågan inte brådskar, bordlades den på nytt.
6.2. Register för personuppgiftsbehandling, GDPR (bilaga 5_14)
Sekretariatsledaren redogjorde kort för sammanställningen över NSfKs
personuppgiftsbehandling. GDPR är EU-lag sedan 25 maj 2018 och genomgång och
översikt av organisationens hantering av personuppgifter krävs. Sammanställningen är
enligt mallen vid NSfKs värdorganisation Stockholms Universitet (SU). Genomgång av
sammanställningen gjordes i januari 2019 med SU GDPR ansvariga och uppgifterna är
registrerade i värdorganisationens GDPR register.
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Huvudsakligen hanteras NSfKs personuppgifter i Ansökningsportalen, e-arkiv och
pappersarkiv samt i verktyget för Nyhetsbrev. Rutin för att radera uppgifter samt rutin för
begäran om registerutdrag kommer att tas fram.
Heidi Mörk Lomell ställde frågan hur informationen i sammanställningen påverkas då
sekretariatet flyttas till Norge. Enligt sekretariatsledaren beror formatet för
sammanställningen på värdorganisationens regler, informationen behöver dock finnas,
efterlevas och vara känt av rådet. Om ändringar sker ska detta registreras.
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Informationsärenden
- Vid utbetalning av beviljat forskningsstöd från NSfK har forskarna kunnat välja
mellan utbetalning till sitt privata konto eller via sin ”hemorganisation” (såsom
exempelvis universitet).
Ordförande meddelade att det vid Stockholms Universitet kan vara svårt att betala ut
stödet till forskarens privata konto – alt att höga avgifter samt skatter då ev dras.
Sekretariatet har försökt klargöra situationen och hittills har signalerna varit negativa.
Denna möjlighet till utbetalning kommer ev att tas bort till utlysningen 2020.
Sekretariatet utreder frågan vidare. Rådet fattar beslut om denna ändring via per
capsulam, om det blir aktuellt.

Rådet konstaterade kort att möjligheten till denna utbetalning har erbjudits då NSfK täcker max
20% av OH-kostnaderna och universiteten/forskningsinstituten har en högre nivå.
-

Forskare Synöve Nygaard Andersen har meddelat att hon troligtvis kommer att begära
omdisponering av beviljade forskningsmedel inom NSfK-projektet «Maintaining the
Policy-Relevance of Criminology by Improving Research Integrity: A Nordic
Collaboration with Register Data». Hon bedömer att projektet behöver mindre anslag
för data och mer för forskarnas tid/lön. Projektets budget reviderades med 80 000
euro, vilket i sig har påverkat hur NSfKs forskningsmedel täcker deras insatser.

Rådet beslutade att då omdisponeringen sker inom de beviljade budgetramarna för projektet så
godkänns omdisponeringen after ansökan.
8 Eventuella andra ärenden
Inga övriga ärenden.
Ordförande avslutade mötet kl 17.05 och tackade för allas deltagande.
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