
 

Hjärtligt välkommen !  

önskar Styrelsen 
Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar i programmet 

Svenska Kriminalteknikföreningen 2016 

Årsmöte och minikonferens 

 

Terrorattack mot Sverige ! 

  – vad gör vi kriminaltekniker då?

Aftonbladet … 

Minst 34 döda i attackerna i Bryssel i dag 

Flera explosioner i belgiska huvudstaden: dödssiffran stiger 

Terrorattackerna i Paris: Detta har hänt 
Minst 130 döda i flera attacker, varav en svensk 
 

Härmed inbjuds du som medlem till att delta i Svenska Kriminalteknikföreningens 

Årsmöte och minikonferens på Polishögskolan i Sörentorp, Stockholm  

Torsdagen den 27 oktober 2016 klockan 09.00 – 16.30. 
  
Programmet för dagen:  
09:00-09:30      Samling aulan byggnad 16 med fika 
09:30-10:00      Årsmöte 
10:00-16:30      Två belgiska kollegor berättar om sina erfarenheter i samband med terrorattacken i 

Bryssel 2016 med utgångspunkt från brottsplatsarbetet. 
Representanter från NOA/DVI berättar om hur det är tänkt att vi kriminaltekniker 

skall agera och det kommer också att finnas möjlighet att ”klämma och känna” på 

utrustningen som finns idag. 
  
Som medlem bjuds du på kaffe och lunch. 
  
Är du inte medlem kan du självklart komma ändå, men då kostar det 150 kr (då ingår kaffe/lunch) och om det skulle 

vara så att det blir fler anmälningar än vi har platser för, har medlemmar förtur. 
  
Anmälan till mötet MÅSTE göras till svenska.kriminalteknikforeningen@polisen.se med namn, mail,telefon 

och eventuella allergier. Sista anmälningsdagen är torsdag den 20 oktober 2016. 

 

 
Inte medlem än …… 

 Vill du bli medlem kostar det 100 kr/ år och föreningen verkar för: 

 Att främja sådan utbildning och forskning inom kriminaltekniken som kan vara till gagn för medlemmarnas verksamhet 

inom rättsväsendet. 

 Att informera samt i övrigt stimulera till ökad kriminalteknisk verksamhet. 

 Att utväxla erfarenheter nationellt och internationellt. 

 Att arbeta för regelmässiga kriminaltekniska konferenser. 
 

Dessutom har du möjlighet att gå ”gratis” på våra årsmöten/minikonferenser och vara med i utlottningen av 

resestipendium för en utbildningskonferens i Oslo mm 

 

Skicka ett mail till info@kriminalteknikforeningen.se. med dina kontaktuppgifter namn, adress, mail, telefon, 

så ordnar vi så att du blir medlem. 
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