
 
 

    

 

EPSU:s cirkulär LC nr 39 (2014) 
Till EPSU:s nätverk för kriminalvård 

 PSI Jürgen Buxbaum 
För information:  

EPSU:s fasta kommitté NEA  
 
Re: NS/DG 
Kontaktperson: Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bryssel 2014-12-17 
 
 

EPSU/RCN Konferens för kriminalvårdsnätverket 
Hur säkra är Europas fängelser för personalen och de intagna? 

 
25-26-27 februari 2015 

RCN:s huvudkontor, London 
 
 
Vi har nöjet att bjuda in dig till nästa möte med EPSU:s nätverk för kriminalvård, under 
rubriken Hur säkra är Europas kriminalvårdsanstalt i och med offentliga 
budgetminskningar? 
 
Mötet äger rum i London på Royal College of Nursings (RCN) huvudkontor, 20 
Cavendish Square, London W1G 0RN. 
 
Royal College of Nursing (RCN) blir värd för evenemanget och är med att organisera 
det.  
 
Förslag till dagordning bifogas. 
 
Som framstår av namnet fokuserar konferensen på arbetsmiljö, både för 
kriminalvårdspersonal och intagna, samt på fackets roll och avtalsförhandlingar, mot 
bakgrund av stora budgetnedskärningar i många länder i Europa. 
 
Mötet börjar onsdagen den 25 februari kl. 13:30 med besök på ett fängelse i London. 
Deltagarna sluter upp på RCN:s huvudkontor, se karta över området: 
http://www.londontown.com/LondonStreets/cavendish_square_7f3.html/   
 
Transport arrangeras till och från kriminalvårdsanstalten. 
 
Mötet avslutas fredagen den 27 februari 2015 kl. 13:00 och följs av en lunch, som RCN 
bjuder på. 
 
Hotell 
RCN har hjälpt oss kontakta förmedlingen NYS, som tar hand om våra behov av 
hotellrum nära RCN:s huvudkontor (eller i anslutning till kollektivtrafik dit), genom 
enskilda beställningar.  
Betalning görs till hotellet före avresa.  
Vår kontaktperson är Mike Hobbs at +44 1904 420282,  hotel.bookings@nysgroup.com. 
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Vi ber dig att själv reservera hotellrum genom NYS på bifogade 
hotellbeställningsblankett. Vi erinrar om att EPSU inte bokar hotell och att blanketterna 
ska skickas till NYS på ovanstående adress. 
 
Då mötet äger rum i centrala London blir priset per rum minst 115 EUR/natt. 
Alla hotell ligger nära en kollektivtrafikhållplats (tunnelbana eller buss) inom räckhåll för 
RCN:s huvudkontor.  Information om hotellen och deras bestämmelser om avbokning 
eller uteblivelse meddelas när ni beställer rum. 
 
Tidsfristen för reservationer är senast den 11 februari 2015. Efter detta datum kan vi 
varken garantera priser eller att det finns rum kvar. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Resekostnader för ett ombud per land upp till en summa på högst €500 ersätts av 
EPSU för medlemsorganisationer i länder under 100 % på 5 bandsskalan, som uppfyllt 
sina ekonomiska förpliktelser. Bestämmelserna medföljer som bilaga. 
 
Måltider 
RCN bjuder på middag den 26 februari och luncherna under konferensdagarna (26 och 
27 februari). Informera sekretariatet om eventuella kostrestriktioner. 
  
 
Transfer från flyget 
Vi hänvisar till http://www.visitlondon.com/traveller-information/travel-to-london/airport 
för information om transport till och från Londons flygplatser. 
 
Språk på mötet 
Tolkning sker mellan engelska och franska, samt ett tredje språk som fastställs när 
anmälningarna kommit in. 
 
Anmälningsblankett: 
Bifogade anmälningsblankett har ett avsnitt om passinformation för fängelsebesöket. 
Fyll i blanketten och skicka in den till EPSU:s sekretariat (dgassner@epsu.org) absolut 
senast den 19 januari 2015.  
 
 

Vänliga hälsningar 
 
Jan Willem GOUDRIAAN    
EPSU:s generalsekreterare 

 
Janet DAVIES 
RCN direktör för sjukvård och 
tjänsteutförande 

 
 

Lista över bifogade handlingar: finns på http://www.epsu.org/a/10944  

(endast för medlemmar – klicka på knappen uppdatera om så krävs!  

Användarnamn (bokstavstroget): Workers (klicka på submit) – Lösenord 
(bokstavstroget): 8million (klicka på submit) 

 Anmälningsblankett  

 Hotellbeställningsblankett  

 Bestämmelser om ekonomiskt bistånd  

 Förslag till program 

 Tunnelbanekarta för London  

Detta cirkulär översätts till alla EPSU:s språk 

http://www.visitlondon.com/traveller-information/travel-to-london/airport
mailto:dgassner@epsu.org
http://www.epsu.org/a/10944

