
 
 

     

 

Stockholm 4 februari 2021 

 

Till alla rådsledamöter för NSfK  

 

Protokoll  

Beslut per capsulam beträffande NSfK stöd till NTfK 2021 

 

Den 3 februari 2021 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för beslut per capsulam beträffande NSfK 

stöd till NTfK 2021. 

Underlaget för beslut omfattade bakgrundsbeskrivningen nedan samt Ansökan från NTfK 2021, inklusive 

fem (5) bilagor. Handlingarna från NTfK bifogas detta protokoll. 

 

Bakgrund  

NSfK har under många år beviljat ett årligt stöd för tidskriften Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 

NTfK. Stödet utgör nästan en tredjedel av tidskriftens intäkter och har de senaste åren uppgått till 65 000 

DKK. Det är även det begärda beloppet för år 2021. 

 

Från och med 2021 är tidskriften digital och enligt överenskommelse med tidskriftens övriga finansiärer, de 

nordiska kriminalistföreningarna, är tidskriften omedelbar Open Access. Den digitala tidskriften publiceras 

på en plattform som möjliggör överföring till alla nordiska plattformar.  

 

I rapporten för år 2020, sammanställd av tidskriftens redaktör Anette Storgaard, framgår att OA innebär 

besparingar vad gäller utgifter för postning och administration – samtidigt som inkomster från bland annat 

prenumeranter faller bort. Rapporten finns som bilaga för detta beslut per capsulam.  

 

För år 2021 finns budgeterat ett honorar för redaktören. Det begärda stödet från NSfK kommer sålunda att 

bidra till att finansiera det viktiga vetenskapliga arbete som utförs av en redaktör.  NSfKs ordförande finner 

rapporten och budgeten bra och välkomnar de stora positiva förändringar som gjorts för tidskriften för år 

2021 och framåt.  

 

 



 
Beslutsprocessen 

Rådsledamöterna ombads inkomma med svar huruvida de bifaller eller avslår begäran senast den 15  

februari 2021 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.” 

 

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

Ingen av rådsledamöterna har inkommit med frågor kring förslaget. 

Beslut 

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi har beslutat att  

Bevilja det begärda stödet 2021 á 65 000 DKK för tidskriften Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 

NTfK. 

 

Alla rådsledamöter deltog i beslutet. Beslutet var enhälligt. 

 

 

In fidem 

Carina Johansson 

Sekretariatsledare, sekreterare vid beslutsprocessen per capsulam 

 

 

 

 

BILAGOR: 

- NTfKs ansökan om NSfK stöd 2021, 65 000 DKK samt följande bilagor till ansökan: 

- Årsrapport 2020 

- Abstracts for NTfK 2020 

- Bokslut 2020 

- Budget 2021 
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