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Stockholm 12 oktober 2020 

Till alla rådsledamöter för NSfK  

 

Protokoll  

Beslut per capsulam Uppmärksamma NSfK 60 år 2022 

 

Bakgrund 

Den 18 september 2020 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för beslut per capsulam beträffande 

reviderad plan hur uppmärksamma NSfK 60 år 2022. 

 

Beslutsprocess i två steg 

 

Beslutsprocessen för ärendet ”Uppmärksamma NSfK 60 år 2022” föreslogs att ske i två steg: 

 

- Diskussion: Rådet ombads inkomma med återkopplingar, frågor, kommentarer, förslag under 

perioden 18 september – 4 oktober 2020.  

Rådet ombads även återkoppla ifall de önskade en annan beslutsprocess. 

 

- Beslut: Beroende av återkopplingarna under den ovan angivna perioden fattas det slutliga beslutet i 

ett nästa steg. 

 

Då de allra flesta av rådets ledamöter har återkopplat på den reviderade planen och enhälligt kommenterat 

och lyft samma förslag, föreslår sekretariatet att detta protokoll ger uttryck för rådets beslut i frågan. 

 

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.” 
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Beslut 

På basen av förslagen i bilaga Uppmärksamma NSfK 60 år 2022, har rådet beslutat att, 

1. godkänna de föreslagna utgångspunkterna och målsättningarna för Jubileumsåret 2022: 

Öka kännedom och intresse för nordisk kriminologi 

• Öka kännedom om nordisk kriminologi och mångårigt samarbete inom nordisk kriminologi 

• Öka kännedom om och intresse för NSfK 

• Skapa en välkomnande känsla genom hela året och speciellt vid huvudevenemanget, 

Forskarseminariet 2022 

• Hålla ett framåt fokus, lyfta unga forskare och studerande (”NSfK 60 more years”) 

• Arrangera ett ”levande” jubileumsår – både leva kvar i form av producerat material samt under året 

lyfta samarbete och interaktion. 

 

 

2. NTfK Special Jubilee Issue - NSfK 60 år har tema nordisk kriminologi med bidrag från nordiska 

doktorander  

Rådet ser ett stort värde i att lyfta yngre nordiska forskare och rikta blicken framåt för nordisk 

kriminologi. De nordiska doktorandernas bidrag är en kort beskrivning av sina avhandlingsprojekt, 

7-8 s, med fokus på rationalen; ”The Why” och hur avhandlingen bidrar till/är relevant för nordisk 

kriminologi. 

 

3. följande praktiska gäller för NTfK Special Jubilee Issue NSfK 60 år 

- omedelbar OA 

- Special Jubilee Issue är ett Extra nummer – dvs inte del av NTfKs löpande utgivning 

- NSfK är enda ägare till numret i sin helhet 

- beslut om tryckning av Special Jubilee Issue fattas senare efter inkomna offerter  

 

4. tillgängliggöra NSfKs arkiv vid Norges Riksarkiv och/eller kommunicera kring detta arkiv 

Efter att mera information kring processen för att digitalisera detta NSfKs arkiv har erhållits, 

fattar rådet skilt beslut hur gå vidare med eventuell digitalisering av materialet samt publicering 

på NSfKs web. Ifall kostnaderna för digitaliseringen är höga, kommunicerar NSfK kring detta 

arkiv. 
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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 

Anne Alvesalo –Kuusi   Caroline Mellgren   

Rannveig Þórisdóttir 

 

 

Frånvarande: 

Ragnhild Hennum 

Kristín Einarsdottir 

 

In fidem 

Carina Johansson, sekretariatsledare, sekreterare för beslutsprocessen per capsulam 

 

BILAGOR TILL PROTOKOLL  

2020-09-18  Förslag till beslut per capsulam Uppmärksamma NSfK 60 år 2022 

Bilaga Beslutsunderlag _ Uppmärksamma NSfK 60 år 2022 


