
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 

Protokol ført ved mini-rådsmøde i Stavern den 6. maj 2015   

 

Tilstede: 

Danmark:  Anette Storgaard 

  Anne-Julie Boesen Pedersen 

Finland:  Aarne Kinnunen   

Island:  Helgi Gunnlaugsson  

Norge:  Ragnhild Hennum 

  Marit Wårum 

Sekretariatet:  Mette Tønder 

Mødeleder:  Anette Storgaard 

Mødesekretær: Mette Tønder 

 

D A G S O R D E N 

 

1.   Godkendelse af dagsorden  

   

2. Ansættelse af ny redaktør for The Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention 

 

3. Eventuelt 

 

 

  



P R O T O K O L 

 

 

Mødet blev holdt på Hotel Wassilioff, Havnegate 1, Stavern, Norge. 

Mødet begyndte kl. 12:15. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Med tilføjelse af nyt punkt 2 om fastsættelse af statsbidrag blev dagsordenen godkendt. 

Ad 2. Fastsættelse af statsbidrag 

På rådsmødet i marts 2015 blev det foreslået at lave en gennemgang av grundlaget for 

beregning af statsbidrag med henblik på at det bringes i overensstemmelse med praksis 

fra Nordisk Ministerråd.  

På minirådsmødet fik sekretariatet bemyndigelse til at iværksætte arbejdet hermed og 

sende et forslag til skriftlig afstemning i rådet. 

Ad 3. Ansættelse af ny redaktør for The Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention 

Rådets medlemmer har fået tilsendt ansøgninger til den ledige stilling som redaktør for 

The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. 

Ansøgningerne er blevet behandlet i en gruppe med repræsentanter fra hvert land. 

Gruppen nåede til enighed om, at to ansøgere kunne være aktuelle. På mødet blev det 

besluttet, at tilbyde stillingen til Henrik Elonheimo. 

Ad 4. Eventuelt 

Anette Storgaard meddelte, at Justitsministeriet i Danmark medio marts 2015 udsendte de 

ændrede vedtægter til godkendelse i de andre landes ministerier. Der er endnu ikke 

kommet svar/accept fra ministerierne til Justitsministeriet i Danmark. Rådsmedlemmerne 

blev bedt om at rykke det relevante ministerium for hurtig sagsbehandling. 

 

Det blev besluttet at NSfK-sekretariatet for fremtiden skal arbejde endnu mere med 

annoncering af forskerseminarer. Sekretariatet benytter sig pt. af annoncering på egen 

hjemmeside, udsendelse af nyhedsbrev til abonnenter samt udsendelse til 

forskningsmiljøer og institutioner via kontaktsekretærer i medlemslandene. Flere nye veje 

skal findes.  

 

Mødet sluttede kl. 13.00. 


