Stockholm 29 oktober 2020
Protokoll
Beslut per capsulam beträffande NSfK Forskarseminarium 2021
Tema: Sexual Violence in the Nordic Countries
Bakgrund
I mars 2020 beslutade Samarbetsrådet för NSfK att årets forskarseminarium flyttas fram ett år till 5-7 maj
2021. Konferensstället Fredriksten Hotel i Halden, Norge är bokat.
De deltagare som hade erbjudits plats på seminariet ombads i mars-april 2020 meddela preliminärt intresse
huruvida de önskar delta 2021 istället. Då meddelade ca 30 deltagare intresse att delta – ca 15 deltagare
återkopplade inte. Planen har varit, att deltagarna lämnar slutlig bekräftelse i november 2020.
Key Notes för Forskarseminariet 2020 har preliminärt lovat att ställa upp 2021 istället.
Den 23 oktober fick rådet underlag för beslut samt sekretariatets förslag beträffande NSfKs
Forskarseminarium 2021. Utgångspunkten i förslaget var att pandemiläget tyvärr omöjliggör att ett nordiskt
seminarium arrangeras på plats i Halden. På basen av rådets återkopplingar under den diskussionsfas som
föregick beslutet (diskussion i perioden 9-19 oktober 2020) presenterades i beslutsunderlaget två alternativ,
som rådet ombads att välja emellan. Alternativen finns närmare presenterade i bilaga 2020-10-23 Förslag
till beslut per capsulam beträffande NSfK Forskarseminarium 2021
Beslutsprocessen
Beslutsprocessen för ärendet ” NSfK Forskarseminarium 2021” har skett i två steg:
- Diskussion: Rådet ombads inkomma med återkopplingar, frågor, kommentarer, förslag under
perioden 9 oktober – 19 oktober 2020.
Rådet ombads även återkoppla ifall de önskade en annan beslutsprocess.
-

Beslut: Beroende av återkopplingarna under den ovan angivna perioden skulle det slutliga beslutet
fattas i ett nästa steg. Den 23 oktober fick rådet underlag för beslut, och ombads återkomma med sina
svar senast den 30 oktober 2020 i vändande mejl, med bevarande av historik till
carina.johansson@criminology.su.se

Rådets beslut fattas i enlighet med NSfKs stadgar §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
Rådet har per capsulam beslutat att
1. Forskarseminariet 2021 on-site i Halden, Norge ställs in.
2. Key Notes tillfrågas om de samtycker till att den forskning de hade presenterat på seminariet
filmas professionellt och sprids i NSfKs kanaler. Filmningen sker i första hand på Key Notes
arbetsplatser – i den omfattning det låter sig göras. Om det inte är möjligt söks andra lösningar.
De nationella rådsledamöterna bidrar med information om och kontakter till nationella
leverantörer av filmproduktion.
Den 5 maj 2021 hålls ett webinarium / modererat samtal med Key Notes med utgångspunkt i de
förhandsinspelade filmerna, som NSfK har publicerat och spritt i god tid innan detta datum. Key
Notes inleder webinariet med en kort presentation av sin forskning och deltar därefter i ett
panelsamtal som modereras professionellt.
Webinariet den 5 maj 2021 är öppet via zoom för alla intresserade.
3. Möjlighet till filmade presentationer erbjuds även vinnarna av Best Article NJC 2019 och 2020.
För filmningen gäller samma som för Key Notes. I samband med Key Notes webinarium den 5
maj kan även korta ”Author meets critics” tillfällen arrangeras.
4. Deltagarnas forskning presenteras på olika sätt i NSfKs kanaler, i fall de så önskar.
5. Eventuella kvarstående budgetmedel fördelas huvudsakligen till mera forskningsstöd samt till en
större satsning på NSfK Jubileumsår 2022, inklusive huvudevenemanget under året:
Forskarseminariet, som då ”återinvigs”.
6. Alla medverkande vid seminariet meddelas om rådets beslut.
7. Ansvaret för den vidareprocessen för denna plan är främst de svenska och norska
seminariearrangörernas samt sekretariatets, med stöd från de nationella rådsledamöterna. Teknisk
samt övrig professionell assistans hyrs in.

I beslutet deltog samtliga NSfK rådsledamöter. En rådsledamot röstade för alternativ 2.

In fidem
Carina Johansson
Sekretariatsledare, sekreterare vid beslutsprocessen per capsulam

BILAGOR TILL PROTOKOLL (återfinns i ansökningsportalen):
2020-10-23 Förslag till beslut per capsulam beträffande NSfK Forskarseminarium 2021
2020-10-09 Förslag till beslut per capsulam beträffande NSfK Forskarseminarium 2021 + Bilaga per
capsulam beslut ang NSfK Forskarseminarium 2021
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