Trollhättan 2015 02 15

Motion till MPS årsmöte 15 mars 2015 angående händelserna som föranledde avstängningen av
LG Blekinge samt händelserna som föregick utvecklingen i LG Jönköping och LG Kalmar.
I MPS vill vi göra gällande att vi är en organisation som drivs av empati och att vi är beredda att
göra i stort sett vad som helst för att hjälpa de som vi säger oss vilja hjälpa.
Det är ingen tvekan om att det är så när vi engagerar oss i ett försvinnande, då ger vi allt och lite till.
När man ser till hur LG Blekinge och LG Jönköping, men även ”oskyldiga” i Kalmar behandlats
blir det oundvikligt att ställa sig frågan om det finns personer i MPS ledning som inte har samma
empati gentemot de som är aktiva i MPS som mot anhöriga till försvunna och försvunna.
Vi vet idag att många av de som drabbades har mått väldigt dåligt och fortfarande mår
dåligt.
Det är viktigt att det som hände personerna i ledningsgrupperna ovan inte sker igen.
För att undvika det är det bra att reda ut vad som var orsakerna till utvecklingen.

Jag yrkar därför på:
-att årsmötet beslutar att händelseförloppen i fallen ovan skall utredas för att klargöra om hanteringen
av ledningsgrupperna ovan varit i överensstämmelse med stadgarna och med etiskt agerande.
-att utredningen utförs av personer som står utan för styrelsen.’
-att resultatet delges samtliga lokalavdelningar.

Kenneth Edström

Styrelsens yttrande över motionen
Avseende en eventuell granskning så är styrelsens åsikt att denna lämpligen bör ske av etikgruppen, då granskning
och utredning av skeenden inom föreningen ligger inom deras ansvarsområde.

Styrelsen föreslår årsmötet
Att avslå det första och andra yrkandena i motionen och istället besluta att låta etikgruppen avgöra huruvida ärendet
behöver granskas på nytt och i det fall att man beslutar att det ska ske även genomföra denna granskning.
Att bifalla det tredje yrkandet, med justerad lydelse ”att resultatet av en eventuell utredning delges samtliga
lokalavdelningar.”

