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DAGSORDEN
1. Arbejdsgrupper
1.1. Politireformer v/Lars Holmberg
1.2. Narkorelaterede forbrydelser v/Hedda Giertsen
2. Kontaktseminar i efteråret v/Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen
3. Opdaterede vedtægter for NSfK
4. Annonce om forskningsstøtte
5. Modtaget henvendelse om forskningssamarbejde v/Anette Storgaard
6. Eventuelt

PROTOKOL

Mødet blev holdt i lokaler på Svartå Slott, Finland.
Der blev indsat et nyt punkt 1 vedrørende orientering om Journal of Scandinavian Studies
in Criminology and Crime Prevention v/Janne Kivivuori
Dagsorden er således:
1. Orientering om Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention
2. Arbejdsgrupper
2.1. Politireformer v/Lars Holmberg
2.2. Narkorelaterede forbrydelser v/Hedda Giertsen
3. Kontaktseminar i efteråret v/Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen
4. Opdaterede vedtægter for NSfK
5. Annonce om forskningsstøtte
6. Modtaget henvendelse om forskningssamarbejde v/Anette Storgaard
7. Eventuelt

Ad 1. Orientering om Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention
Janne Kivivuori orienterede om sit arbejde med næstkommende nummer af The Journal.
Arbejdet fik en god start og det kører planmæssigt. Indtil videre arbejdes med der otte
artikler til næste nummer og en stor del af artiklerne har et meget højt fagligt niveau. Tre
artikler er allerede helt færdige.
Janne Kivivuori har modtaget mange forslag til artikler og udvælger kritisk til tidsskriftet.
Næste år vil tidsskriftets lay out blive fornyet idet teksten vil fremstå i en spalte i stedet
for, som nu, to spalter. Tidsskriftet vil som vanligt udkomme to gange årligt.
Det blev besluttet at sekretariatet skal sende en opdateret liste over rådsmedlemmer. Janne
Kivivuori vil således sørge for at alle rådsmedlemmer kommer på forlagets liste over
friabonnenter.
Det blev diskuteret om tidsskriftet fremover udelukkende skal udkomme elektronisk, men
da alle prestigefyldte tidsskrifter (også) udkommer på tryk, ønsker vi at holde fast i dette
også.

Rådsleder Anette Storgaard meddelte, at hun efter mødet vil tage kontakt til Det
kriminalpræventive Råd i Danmark, med henblik på at genforhandle aftalen om
medfinansiering af tidsskriftet. Der har ikke været dansk deltagelse de seneste år.
Ad 2. Arbejdsgrupper
2.1.Politireformer v/Lars Holmberg
Rådsmedlemmerne Lars Holmberg og Aarne Kinnunen er i dialog om opstart af
arbejdsgruppe vedrørende politireformer. Der er indtil videre fundet medlemmer til
arbejdsgruppen fra Danmark, Norge, Island og Finland. Arbejdsgruppen mangler at
finde et medlem fra Sverige.
Hvis en forsker fra Sverige indtræder i arbejdsgruppen som ekspert, vil denne få alle
udgifter i forbindelse med arbejdsgruppen dækket på lige fod med andre medlemmer.
Der er budgetmæssig dækning for afholdelse af et arbejdsgruppemøde i 2013.
2.2.Narkorelaterede forbrydelser v/Hedda Giertsen
Rådsmedlemmerne Hedda Giertsen og Helgi Gunnlaugsson er i dialog vedrørende
opstart af en arbejdsgruppe om narkorelaterede forbrydelser. Arbejdet er i sin absolut
tidlige fase, og der er således endnu ikke fundet nogle konkrete medlemmer til
arbejdsgruppen. Hedda Giertsen og Helgi Gunnlaugsson arbejder videre med
planlægning af arbejdsgruppemødet der vil kunne finde sted senere.
Ad 3. Kontaktseminar i efteråret v/Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen
Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen planlægger kontaktseminar på Island i
oktober 2013 vedrørende unge seksualforbrydere.
Rådsmedlemmer opfordres til at finde forslag til eksperter på området fra deres egne
lande og meddele navne og titler til Kolbrun Benediktsdottir og Aarne Kinnunen.
Ad 4. Opdaterede vedtægter for NSfK
Sekretariatet har lavet en oversættelse af NSfK’s vedtægter til dansk. Ligeledes er
vedtægter tilpasset den nye situation hvor Sverige ikke længere er medlemsland. Der er til
mødet udarbejdet to forslag til vedtægter. Det ene forslag er en ord-til-andet oversættelse
hvorimod det andet forslag ikke nævner antal medlemmer etc. Det sidste forslag er
således ’holdbart’ selvom Sverige igen melder sig ind.
Der var tilslutning blandt rådsmedlemmerne til det sidste forslag. Dog blev det vedtaget
at begge forslag sendes til justitsministeriet i Danmark, som beslutter hvilken version, der
sendes til de øvrige medlemslandes ministerier til godkendelse.
Ad 5. Annonce om forskningsstøtte

Den fremsendte annonce blev godkendt.
Ad 6. Modtaget henvendelse om forskningssamarbejde v/Anette Storgaard
Rådsleder Anette Storgaard har modtaget henvendelse fra et italiensk forskningsinstitut
vedrørende forskningssamarbejde i EU-regi. Emnet er fængselsforhold. Det italienske
institut ønsker, at vi skal støtte projektet med 20.000 EUR og indgå i forskningen.
Det blev besluttet at NSfK ikke skal indgå i dette samarbejde.
Ad 7. Eventuelt
Intet.

