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§1 Ordföranden Sten-Åke Lövdahl öppnade mötet,
som på grund av rådande pandemi avhölls per telefon.

INFO-BLAD
Maj 2020

Ordföranden
har ordet
Hej kamrater! Fortsatt trist
med viruset, men med förhoppningen att ni har klarat er från
det, kanske ni ändå har det någorlunda i vårvädret. Själv har
jag genomfört åtskilliga utflykter i den näraliggande
naturen och upptäckt nya smultronställen, något jag
kanske inte hade gjort om livet flutit på som vanligt.
Men visst saknar jag kontakten med barn och barnbarn
och att kunna röra mig mer fritt bland folk etc. Och så
saknar jag självfallet att vi inte kunde genomföra föreningens planerade årsmöte med kringaktiviteter i Norrköping som det från början var tänkt. Det hade som
alltid varit trevligt att träffa ett antal kamrater på nytt.
Men vi får hoppas att pandemin ebbar ut och att vi
snart kan samlas på nytt både regionalt och på riksnivå.
Årsmötet genomfördes som bekant trots allt genom
ett telefonmöte den 15 maj. Vi var 13 deltagare på
tråden, vilket kändes bra med tanke på omständigheterna (medianvärdet för föreningens årsmöten ligger på
19). Ett stort tack till dig som medverkade och under
dessa annorlunda förutsättningar gjorde det hela möjligt! Tack även till de drygt 50 kamrater som i förväg
hade ”okejat” mötespunkterna!
Jag tackar för förtroendet att bli vald till ordförande
för ytterligare ett år och får därmed fortsatt nöje att
jobba ihop med en engagerad styrelse. Se vidare protokollet här intill.
Som nämndes redan i vårbrevet har vi skjutit på
utdelningen av priset till Årets Kamrat 2020. Vidare är
det alltså vår förhoppning att vi ska kunna anordna ett
riksmöte i Norrköping till hösten liksom nya regionala
möten så snart omständigheterna medger. Vi återkommer med besked när vi vet mera.
Till vi hörs igen – ha en så fin sommar ni kan ha –
så hörs vi senast tidig höst!
Sten-Åke

§2 Röstlängd tillika närvarolista fastställdes. Det noterades att 13 medlemmar deltog i själva telefonmötet.
Därutöver hade 52 medlemmar, genom ett enkätförfarande, i förväg meddelat sitt godkännande av de förslag som styrelsen, revisorer och valberedning lagt
fram för årsmötet.
§3 Årsmötet förklarades behörigen utlyst (kallelse 24
mars).
§4 Val av funktionärer vid årsmötet:
a) ordförande Sten-Åke Lövdahl (sittande),
b) sekreterare Gunnar Warren (sittande),
c) protokolljusterare tillika rösträknare Eva Edstedt
Linghult.
§5 Sedvanlig dagordning fastställdes.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och den
ekonomiska berättelsen med årets resultat- och balansräkning har tillsammans med övriga årsmöteshandlingar tillställts samtliga medlemmar före mötet. Kassören
Gert-Arne Sköld gav en kompletterande bild av bakgrunden till årets resultat.
§7 Maija-Liisa Mogensen redovisade revisorernas berättelse, vari tillstyrktes att årsmötet måtte fastställa
framlagd resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§8 Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag
samt att med godkännande lägga berättelserna till
handlingarna.
§9 På styrelsens förslag beslutade mötet om oförändrad
medlemsavgift för nästkommande år (2021), dvs. 100
kronor.
§10 Mötet fastställde att styrelsen jämte ordföranden
ska bestå av fem ledamöter. Ordföranden väljs på ett år
och ledamöterna med två års mandat: tre väljs under
jämna år och två under ojämna år.
§11 Val av styrelse:
a) Till ordförande för ett år valdes Sten-Åke Lövdahl
(omval).
b) Till ledamöter för två år valdes Rolf E Johansson,
Gert-Arne Sköld och Gunnar Warren (samtliga omval).

(Övriga ledamöter i styrelsen är Alf Andersson och
Thomas Ekbom, båda valda 2019.)

Sommarläsning

§12 Till revisorer för ett år valdes Maija-Liisa Mogensen (omval) och Markku Roitto (nyval efter avgående
Eivor Daun). Till ersättare valdes Eva-Karin Eriksson
(omval).
§13 Till valberedning på ett år valdes Gunilla Ternert
(omval), tillika sammankallande, samt Wivi-Ann Heurlin-Krantz och Stig-Åke Johansson (båda omval). Till
ersättare valdes Jan Gustafsson (omval).
§14 Inga motioner hade inkommit.
§15 Under Övriga frågor framförde ordföranden att det
är styrelsens förhoppning att omständigheterna ska
medge ett ”fysiskt” riksmöte under hösten, liksom att
de regionala sammankomsterna ska kunna återupptas
så snart som möjligt. Han informerade vidare om att
tillkännagivandet av vem som utsetts till årets kamratstipendiat är uppskjutet tills dess pandemiläget medger
en utdelningsceremoni på berörd arbetsplats.
Styrelsen ville också framföra ett stort tack till avgående revisorn Eivor Daun, samt inte minst en hjärtlig
gratulation till en av föreningens stiftare, Gunnar
Lindberg, som just denna dag fyller 93 år! Han hade
inte möjlighet att delta i mötet men har skickat varma
hälsningar till de närvarande.
§16 Ordföranden tackade alla närvarande, liksom övriga medlemmar som tillkännagett sitt stöd, samt avslutade mötet.
Vid protokollet
Gunnar Warren
Gunnar Warren
sekreterare
Justeras
Sten-Åke Lövdahl
Sten-Åke Lövdahl
mötesordförande

Eva Edstedt Linghult
Eva Edstedt Linghult
justerare

Närvarande:
Andersson Alf , Bergqvist Roland, Edstedt Linghult
Eva, Heurlin-Krantz Wivi-Ann, Isaksson Christer,
Johansson Stig-Åke, Lövdahl Sten-Åke, Mogensen
Maija-Liisa, Nilsson Sten, Sköld Gert-Arne, Svensson
Bo, Ternert Gunilla, Warren Gunnar (13)

Birgitta Göransson vill uppmärksamma oss på en
tjänsteskrivelse av det mera ovanliga slaget. Korrekt,
men också mycket underhållande. Visserligen är det
bara 13 år sedan, men skrivelsen vittnar likväl om en
annan tid, kanske om en annan kriminalvård? Brevet är
skrivet av Pelle Palmquist, som då var chef på anstalten Hall.
Birgitta skriver: ”Det enda officiella brev jag sparat
eftersom det var obetalbart och givit mig många glada
skratt. Pelle, som har arbetat många år på anstalter för
långtidsdömda, tog många goda och kreativa initiativ
för att underlätta för långtidsdömda att klara fängelsetiden och även lära sig nytt om djur och människor. På
Tidaholm bjöd han t ex in en cirkus innanför murarna
och farliga fångar pratade om den lyckligaste dagen i
sina liv när de fick rida i galopp över gräsmattan.
På anstalten Hall hade han i olika omgångar besök
av olika djur som intagna fick lära sig mer om. Han lät
också illrar som någon fått ta in på anstalten leva ett
gott liv där. En dag gjordes en anmälan från en privatperson [som läst en artikel i Länstidningen Södertälje] om
hur illa djuren for på anstalten.”
Kommunens miljökontor begärde in yttrande från
anstaltschefen, och detta är hans svar. (Pelle har lämnat
sitt medgivande till publiceringen.)

2007-01-18 (dnr)
Miljökontoret
151 89 SÖDERTÄLJE
Angående djurhållning vid anstalten Hall
Med anledning av en privatpersons omsorg om djur i
anstalten Hall, som föranlett Miljökontoret att inhämta
yttrande, får jag anföra följande.
För att beskriva den verksamhet som huvudsakligen
bedrivs vid anstalten Hall skulle kunna sägas, att vi
yrkesmässigt under säkra förhållanden upplåter plats
för 278 långtidsdömda män. Därtill föder vi och upplåter plats för tre (3) illrar. Vi har ingen avsikt att ta om
hand deras päls av snöd vinning. Varannan vecka tar vi
emot sällskapsdjur under några timmar, företrädesvis
sådana med päls men understundom även sådana utan
dylik beklädnad. Till de senare besökarna kan nämnas
gnagare, groddjur och reptiler. Det största djur som
hittills besökt de intagna är boaormen Oskar. Hans
stadigvarande bostad är Skansen i Stockholm. Jag utgår från att verksamheten där har godkänts i enlighet
med bestämmelserna för offentlig förevisning av djur.
Av 16 § djurskyddslagen framgår bl.a. att vissa verksamheter är undantagna tillstånd för viss djurhållning.
Dit hänförs Tullverket, Polisen och Försvaret. I egenskap av chef för kriminalvården, verksamhetsområde
Hall, nödgas jag dock tillstå att vi yrkesmässigt och
utan vederbörligt tillstånd håller två hundar (Gina och
Simba). Deras uppgift är att spåra förekomsten av narkotika i anstalten. Denna försummelse från min sida är
dock, enligt min mening, av sådan beskaffenhet att jag
tillåter mig förhoppningen att Miljökontoret visar prov
på en extensiv tolkning av leuterationsrätten.

Mera sommar!
Det finns förvisso många andra goda skribenter
bland föreningens medlemmar. Kanske sommaren
och ev. karantän kan ge tillfälle och inspiration till
att just du bestämmer dig för att skriva ner några
egna minnen!?! Någon särskild händelse? Hur
kom det sig att du ”hamnade” i denna verksamhet?
Dina funderingar kring dagens kriminalvård?
Skriv och skicka till föreningen!
Adresser nedan!

Vår hemsida: www.krimkamrat.se
Vår e-postadress: krimkamrat@telia.com

Historiska hörnet
I historiska hörnet erinras denna gång om att det är
ca 100 år sedan de mest radikala stegen togs, bort från
cellstraffets mest isolerande regelsystem. Formellt
upphörde det ju inte förrän i mitten av 1940-talet, men
redan i 1916 års verkställighetslag kom begränsande
bestämmelser: tre års celltid skulle gälla för äldre
fångar och ett år för yngre. Redan efter ett år kunde
äldre fånge få ha celldörren öppen under arbetstid.
Yngre behövde bara avtjäna fyra månader för att få
denna förmån. Och 1921 fick både äldre och yngre
möjlighet att arbeta i gemensamhet, men med samma
kvalifikationstider, 1 år resp. 4 månader.
Oklart vilken faktisk åldersgräns som tillämpades
då. Idag går som bekant en gräns vid 70+…

Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att djurhållningsverksamheten vid anstalten Hall inte står i
strid med de lagar och författningar som reglerar djurhållning.
Med mänskliga hälsningar
Per-Åke Palmquist
Kriminalvårdschef
***
Det kom aldrig något svar på skrivelsen.
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