
 
 
 

Stockholm 21 oktober 2021 

 

 

Till alla rådsledamöter för NSfK  

 

Protokoll  

 

 
Beslut per capsulam att utbetala extra ersättning till redaktören för NTfK för 

Jubileumsnumret NSfK 60 år 
 

 

Den 14 oktober 2021 mottog rådsledamöterna för NSfK underlag för beslut per capsulam att 

utbetala extra ersättning till redaktören för NTfK för Jubileumsnumret NSfK 60 år. 

 
Bakgrund 

NSfK uppmärksammar Jubileumsåret 2022 bland annat genom att ge ut ett extra nummer av 

tidskriften Nordisk Tidskrift för Kriminalvidenskab, NTfK. Numret består av bidrag från 

unga nordiska forskare inom kriminologi, var de kort presenterar sin forskning. För mera 

information om detta nummer, se NSfKs ordförande Felipe Estradas brev av den 12 

november 2020 publicerad på NSfKs hemsida, länk här: https://www.nsfk.org/news/nsfk-60-

years-which-questions-do-future-nordic-criminologists-raise/ 

  

Upplägget har tagits väl emot av unga forskare i Norden och över 30 bidrag har lämnats in, 

vilka alla kommer att ingå i publikationen. Jubileumsnumret är avsett att publiceras både 

digitalt och i tryck i början av år 2022.  

 

Att sammanställa bidragen samt publicera dem i en mera omfattande NTfK publikation än 

vanligt är ett stort arbete. För det redaktionella arbetet har en arbetsgrupp bildats, som består 

av NSfKs ordförande, NSfKs rådsledamot Linda Kjaer Minke samt NTfKs redaktör Anette 

Storgaard. Ansvaret för den praktiska delen att publicera och sprida, distribuera tidskriften 

ligger hos redaktören och innebär en extra arbetsinsats. 

 

NSfKs sekretariat vänder sig på eget initiativ till rådet med ett förslag att NTfKs redaktör 

Anette Storgaard erhåller en extra ersättning á 30 000 SEK för detta arbete. Sekretariatet 

föreslår också att redaktören fritt kan disponera summan även till att fördela del av 

arbetsinsatsen och därmed även ersättningen till t ex en redaktionsassistent, om hon finner att 

det bäst tjänar ändamålet att producera Jubileumsnumret. 

https://www.nsfk.org/news/nsfk-60-years-which-questions-do-future-nordic-criminologists-raise/
https://www.nsfk.org/news/nsfk-60-years-which-questions-do-future-nordic-criminologists-raise/


Beslutsprocessen 

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

den 20 oktober 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 

Samarbetsrådet för NSFK har beslutat att, 

- Extra ersättning á 30 000 SEK utbetalas till redaktören för NTfK, Anette Storgaard, 

för hennes arbete med tidskriftens Jubileumsnummer NSfK 60 år 

samt att, 

- redaktören fritt kan disponera summan till att fördela del av arbetsinsatsen och 

därmed ersättningen till t ex en redaktionsassistent, om hon finner att det bäst tjänar 

ändamålet att producera Jubileumsnumret. 

 

 

Jäv: Rådsledamöter Natalia Ollus samt Anne-Julie Boesen Pedersen. 

 

 

I beslutet deltog följande rådsledamöter: 

Felipe Estrada 

Linda Kjær Minke 

Minna Piispa 

Annick Prieur 

Rannveig Þórisdóttir 

Mikko Aaltonen 

Caroline Mellgren 

Erik Grevholm 

Heidi Mörk Lomell 

Ragnhild Hennum 

Kolbrún Benediktsdottir  

 

 

 

Frånvarande: 
Arnt Even Hustad 

Hanna Sverrisdottir  

 

 

In fidem 

Carina Johansson 

Sekretariatsledare, sekreterare för beslutsprocessen per capsulam 
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