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Stockholm 9 mars 2020 

 

Till alla rådsledamöter för NSfK  

Protokoll  

Beslut per capsulam att revidera projektbudget för beviljat forskningsstöd 

Bakgrund 

Den 6 mars 2020 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för beslut per capsulam att revidera 

projektbudgeten för ett av de forskningsprojekt som beviljades NSfKs forskningsstöd 2020, projekt nr 

20200017. 

Sekretariatets begäran om beslut per capsulam baserade sig på att det vid rådsmötet 2-3 mars 2020 hade 

uppstått frågor kring vilka kostnader som inkluderades i den totala projektbudgeten - och därmed inte i 

ansökan till NSfK - och vilka kostnader som inkluderades i projektansökan till NSfK. Rådet uttalade på 

mötet att vissa av kostnaderna inte skulle ingå i stödet från NSfK. 

 

Inför att sekretariatet kommunicerar rådets beslut till de sökande görs ytterligare en kort genomgång av 

budgeten för de projekt som beviljats stöd. I ljuset av diskussionerna på rådsmötet 2020 och denna 

efterhandskontroll framgick det att kostnader som rådet hade önskat exkludera från det beviljade 

forskningsstödet ingick i summan för forskningsstödet som rådet beslutat om. Sekretariatet begärde beslut 

om att summan för stödet revideras, med angivande av vilka kostnader som exkluderats. 

 

Beslutsprocessen 

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.” 

 

Rådet ombads kontakta sekretariatet eller ordförande så fort som möjligt vid frågor kring förslaget. En 

rådsledamot frågade om sekretariatets avstämning av projektbudgeten hade bekräftats av sökande, vilket inte 

har gjorts. 

Rådet ombads inkomma med svar om de bifaller eller avslår begäran senast den 9 mars 2020 i vändande 

mejl, med bevarande av historik till carina.johansson@criminology.su.se 

 

Övriga frågor eller kommentarer har inte inkommit från rådet vid utgången av DL. 
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Beslut 

Rådet har per capsulam beslutat att  

Projekt nr 20200017 beviljas NSfK forskningsstöd 2020 á summa 250 000 SEK.  

Den därmed reviderade budgeten för NSfKs forskningsstöd utesluter kostnader för ”per diem, 

conferences, print of thesis, internet and phone”   

 

Jäv: Rådsledamot Annick Pieur är jävig för detta beslut, då hon är handledare för sökande.  

 

 

 

I beslutet deltog följande rådsledamöter: 

Heidi Mork Lomell 

Felipe Estrada 

Natalia Ollus 

Linda Kjær Minke 

Anne-Julie Boesen Pedersen 

Minna Piispa 

Erik Grevholm 

Rannveig Þórisdóttir 

Anne Alvesalo –Kuusi 

Caroline Mellgren 

Kristín Einarsdottir 

 

 

Frånvarande: 

Ragnhild Hennum 

Arnt Even Hustad 

 

NB! Kolbrún Benediktsdottir var förhindrad att delta i rådsmötet 2-3 mars 2020 i Helsingfors och har därför 

inte inkluderats i begäran om beslut per capsulam.  

 

 

In fidem 

Carina Johansson 

Sekretariatsledare, sekreterare för beslutsprocessen per capsulam 

 

 

BILAGOR TILL PROTOKOLL (återfinns i ansökningsportalen): 

2020-03-06 E-post ang beslut per capsulam att revidera projektbudget för beviljat forskningsstöd, inkl e-

post bilagorna Underlag för beslut samt Skärmdump av projektbudget för ansökan till NSfK 

Projektet i sin helhet finns i Ansökningsportalen, mapp Evaluations 2020 Grades 3-5  Projekt nr 20200017. 


