
 
 
 
 
 
 
 

 

     Stockholm, 10 september 2019 

 

 

Till alla rådsledamöter för NSfK 

 

Protokoll  

Beslut per capsulam: Begäran om tilläggsfinansiering för NSfK forskningsstöd, Working Group 

Meeting _ Olof Bäckman 

Den 23 augusti 2019 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för per capsulam beslut angående  

Begäran om tilläggsfinansiering för NSfK forskningsstöd, Working Group Meeting. Begäran hade 

framställts av forskare Olof Bäckman. 

 

 

Beslutsprocessen 

Rådsledamöterna ombads inkomma med svar ifall de bifaller eller avslår begäran (avslag med motivering)  

senast den 2 september 2019 i vändande mejl, med bevarande av historik till 
carina.johansson@criminology.su.se 

 

Beslut fattas i enlighet med stadgarna för NSfK §6: 

”Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst otte medlemmer er til stede. Rådets beslutninger træffes ved 

simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.” 

 

I fall rådet har frågor kring den föreslagna hanteringen av begäran eller kring begäran i sig, ombeds rådet att 

kontakta sekretariatet eller ordförande så fort som möjligt. 

Ingen av rådsledamöterna har inkommit med frågor kring den föreslagna hanteringen av begäran eller kring 

begäran i sig. 

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi har beslutat  

att,  
 

bevilja tilläggsfinansiering á max 7 000 SEK för Olof Bäckmans arbetsgrupp Register data research in 

Northern Europe. Slutlig summa för tilläggsfinansieringen fastställs vid slutrapporteringen för projektet. 

Tilläggsfinansieringen motiveras med att de ökade kostnaderna beror av oförutsedda händelser utom 

projektledarens kontroll, summan är inte hög samt att ekonomiskt utrymme finns i årets budget då vissa 

aktiviteter har lägre kostnader än beräknat.  
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I beslutet deltog följande rådsledamöter: 

Annick Ingrid Prieur 

Natalia Ollus 

Linda Kjær Minke 

Heidi Mork Lomell 

Anne-Julie Boesen Pedersen 

Minna Piispa 

Erik Grevholm 

Kolbrún Benediktsdóttir 

 

Frånvarande: 
Anne Avesalo –Kuusi 

Caroline Mellgren 

Ragnhild Helene Hennum 

Arnt Even Hustad 

Kristín Einarsdottir 

Rannveig Þórisdóttir 

 

Jäv: 

I beslutsunderlaget informerades om att ordförande för NSfK, Felipe Estrada, inte deltar i beslutet på grund 

av jäv. Ordförande har varit informerad om processen och fått beslutsunderlaget för kännedom. 

 

Ordförande har inte deltagit i beslutet. 

 

In fidem 

Carina Johansson 

Sekretariatsledare, sekreterare  

 

BILAGOR TILL PROTOKOLL: 

2019-08-23 Underlag för beslut per capsulam gällande Begäran om tilläggsfinansiering för NSfK 

forskningsstöd, Working Group Meeting _ Olof Bäckman  

Mejl 2019-08-23 Projektledare Olof Bäckman: Begäran om tilläggsfinansiering för NSfK forskningsstöd, 

Working Group Meeting  


