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Motion gällande LLG och deras befogenheter
Bakgrund
Vi är oftast lokalt förankrade i grupperna med allt vad detta innebär. De kontaktnät som vi
tar med oss in och de vi skapar via våre insatser gör ofta att man vill ge oss en gåva i form av
material eller kontanta medel.
Idag sätts dessa pengar in på Missing People och viks för verksamheten där dom uppkommit.
Detta är ju bra men sen att kunna använda dessa medel är mycket invecklat. Alltid
synpunkter på vad som går och inte går. Dessutom att först ligga ute med pengar innan man
får dom ( i bästa fall ) är helt oaceptabelt. Det finns också mindre lokala samarbeten som går
att utveckla för att föra verksamhaten framåt.
Motion:
Från och med att den nya organisationformen är genomförd på det lokala planet skall varje
LLG vara självbestämmande. Frågor och beslut rörande verksamheten tas av varje
Verksamhetsansvarig i samråd men Insatsgruppen.
VL blir språkröret mot styrelsen i dom fall detta behövs. Alla lokala beslut skall ligga i linje
med vad våra stadgar och styrelsen beslut. Det skall vara fritt för varje LLG att använda dom
medel som är skänkta och vikta till den lokala verksamheten. Kravet är att allt som köps in
måste vara relevant för Missing Peoples verksamhet. Detaljbeskrivning för detta arbetssätt
bör en arbetsgrupp kunna ta fram.
Talesman i denna fråga för Missing People Skåne Väst Tore Christensson
Styrelsens yttrande över motionen

Styrelsen delar motionärens åsikt att Lokalavdelningarna skall ha självbestämmande över de pengar
som respektive LA har dragit in till verksamheten. Detta är också redan genomfört då det i reglerna
för nya organisationsformen finns beskrivning över hur beslut om inköp skall fattas i
LokalaLedningsGruppen. När det gäller vad som får köpas in utan särskilt godkännande har
Materielgruppen skapat och publicerat en lista, samt inbjudit till förslag på kompletteringar.
Styrelsen vill dock påpeka att MPS som helhet enbart är en juridisk person, och att det är styrelsen
som gentemot årsmötet har ansvar för all ekonomi inom föreningen. Av den anledningen har
styrelsen skapat regler för hur utgifter skall beslutas och hanteras, för att styrelsen skall kunna
uppfylla årsmötet och revisorns krav på redovisning.

Styrelsen vill också påpeka att Insatsgruppens ansvar handlar om hur ärenden och sökinsatser skall
hanteras, och har därmed koppling till Lokala Insatsgrupper, inte till Lokala Ledningsgrupper. Ansvar
när det gäller sponsring är Verksamhetsgruppen, när det gäller Materiel är det Materielgruppen osv.
LLGn och VL måste därför kommunicera med styrelsen och samtliga arbetsgrupper utifrån vad frågan
gäller.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå motionärens förslag då kärnan i motionärens förslag redan är genomfört i organisationen
genom omorganisationen.

