
 

     

 

Stockholm 31 mars 2020 

Till alla rådsledamöter för NSfK  

Protokoll  

Beslut per capsulam ang NSfK Forskarseminarier 2020-2022 

Bakgrund 

Den 26 mars 2020 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för beslut per capsulam beträffande 

ändringar i de ursprungliga planerna för Forskarseminarierna 2020-2022. 

Förslaget beror på den pågående covid-19 situationen och behovet att avboka årets seminarium. Situationen 

påverkar även planeringen för de två efterföljande Forskarseminarierna. 

Besluten omfattar därmed Forskarseminarierna för åren 2020, 2021 och 2022. 

 

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 30 mars 2020 i vändande 

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

 

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

Beslut 

Rådet har per capsulam beslutat att  

 

Forskarseminariet 2020 – ställs in 

Forskarseminariet 2020 ställs in pga covid-19 situationen. Seminariet flyttas inte till en senare tidpunkt 

under detta år, utan ställs helt och hållet in. 

 

Kostnad för avbokning av seminariet:  

Avbokning till konferensstället senast den 2 april 2020 kan göras utan avgifter.  

Eventuell kostnad för en t/r flygbiljett Grönland/Köpenhamn, drygt 10 000 SEK (beror på flygbolagets 

avbokningsregler). 

mailto:carina.johansson@criminology.su.se


Forskarseminariet 2021 – samarbete Norge-Sverige och upplägget för seminariet 2020 bibehålls  

 

NSfK avviker från årshjulet för att arrangera Forskarseminarierna och Forskarseminariet år 2021 hålls i 

Skandinavien istället för på Färöarna/Island. Ändringen görs för att undvika att seminariet hålls på en ort 

som innebär beroende av flygtransport för alla deltagare. 

  

Forskarseminariet 2021 hålls 5-7 maj 2021 i Halden, Norge, på Fredriksten Hotel. 

Temat är ”Sexual Violence in the Nordic Countries”. 

 

I korthet innebär beslutet att seminariet 2020 flyttas fram ett år. 

 

Forskarseminariet 2021 arrangeras som ett samarbetsseminarium Norge-Sverige. 

 

Årets Key Notes tillfrågas om möjlighet att delta i nästa år i stället, alternativt om de nu kunde bidra till 

NSfKs kommunikation. 

 

De sökande som hade antagits till årets seminarium ombeds föranmäla intresse till nästa års seminarium 

samt erbjuds förtur till seminarieplatserna.  

 

Arbetsfördelning Norge-Sverige 

- Sverige: Kontakt med Key Notes och vid behov kontakta nya Key Notes, eventuellt revidera texten 

för Call for Paper, skapa program. 

- Norge: ansvarar för lokala frågor och för seminariets sociala program. 

 

Forskarseminariet 2022 

Årshjulet för NSfKs forskarseminarium revideras så, att arrangörsansvaret flyttas framåt med ett år. Island 

arrangerar forskarseminariet år 2022. 

 

 

I beslutet deltog följande rådsledamöter: 

Heidi Mork Lomell   Felipe Estrada 

Natalia Ollus    Linda Kjær Minke 

Anne-Julie Boesen Pedersen  Minna Piispa 

Erik Grevholm   Arnt Even Hustad 

Annick Prieur   Kolbrún Benediktsdottir 

Kristín Einarsdottir   Anne Alvesalo –Kuusi 

Caroline Mellgren   Rannveig Þórisdóttir 

 

 

 

Frånvarande: 

Ragnhild Hennum 

 

In fidem 

Carina Johansson 

Sekretariatsledare, sekreterare för beslutsprocessen per capsulam 

 

 

BILAGA TILL PROTOKOLL (återfinns i ansökningsportalen): 

2020-03-26 Förslag till beslut per capsulam ang NSfKs Forskarseminarier 2020-22 


