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Verksamhetsplan 2015
Missing People Sweden Verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31
Verksamhet
Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis
och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.
År 2015 blir föreningens fjärde verksamhetsår och den tillväxt som föreningen har sett sedan
starten beräknas fortsätta under året. Med tanke på den ärendeström som kommer in är det
inte omöjligt att det blir uppåt en 800 ärenden som kommer att hanteras under 2015.
Efterhand som relationen till polismyndigheten stärks och samarbetet finner former blir det
också ett ökande antal sökinsatser som behöver starta på kort varsel, vilket ställer större
krav på Lokalavdelningarna.
För att möta dessa utmaningar och fortsätta att leverera ett värde till samhället behöver
föreningen:
 besluta om och införa ett prioritetssystem för ärenden och insatser
 sätta mål för hur snabbt en insats skall starta för olika prioriteter
 sätta mål för vilken uthållighet föreningen skall ha när det gäller insatser
Med dessa mål på plats blir det tydligare för Lokalavdelningarna vilken nivå på bemanning
som behövs för att lyckas, och föreningen behöver därför arbeta med:




att rekrytera ytterligare resurser till de lokalavdelningar som inte har tillräckligt många
att säkerställa att alla nuvarande och nya resurser får den utbildning de behöver,
inledningsvis och årligen
att även utbildning sker för Gruppledare och Patrulledare för att ge en komplett
sökorganisation
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Relationer till myndigheter
Ett fortsatt arbete behöver ske med att underhålla och stärka relationer med myndigheter.
Ämnen som behöver beröras när det gäller myndighetskontakter är:




samverkansformer med Polis och Räddningstjänst när det gäller ärenden som går
under LSO.
lokala samarbeten med den nya samlade Polismyndigheten
fortsatt arbete med att arbetar för att föreningen kan kvalificera för statsbidrag

Sponsorer
Sponsorerna är MPS viktigaste källa både när det gäller ekonomiska och materiella bidrag.
Ett fortsatt strukturerat arbete behöver ske för att bygga vidare på relationen till de
nuvarande, och för att finna nya sponsorer.
Följande aktivititeter bör genomföras under året:




Omförhandla avtalet med Svensk Medlemstjänst AB för att skapa ett avtal som inte
behöver täckas av sekretess
Skapa en struktur för olika nivåer på huvudsponsorer
Paketera vilket värde som föreningen kan leverera till sponsorerna

Bidrag
Det finns möjligheter att få pengar till föreningen, både på central och lokal nivå. För att
hjälpa lokalavdelningarna att söka pengar från lokala stiftelser och fonder bör en mall skapas
som kan återanvändas när ansökningar kan skickas in.

Organisation
Ett fortsatt arbete bör ske med att stärka arbetsgrupperna, och att delegera ytterligare
beslutsrätt för relevanta delar i gruppernas arbete.
Under året kommer alla Lokalavdelningar ha infört den nya organisationsmodellen och hållit
sina första lokaldemokratiska val. Modellen kommer att utvärderas och vid behov justeras.
Ett arbete behöver göras för at förtydliga föreningens uppförandekod, liksom att fortsätta att
dokumentara föreningens rutiner, som t.ex. mediapolicyn.
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Projekt
Suicid-projektet är en förstudie i Västra Götaland som undersöker om föreningen
tillsammans med några andra aktörer kan hitta arbetssätt för att förhindra suicid. Förstudien
lämnar sin slutrapport under mars.
Tack vare pengar från PostKodLotteriet via PostKodStiftelsen har ett projekt startats för att
anställa en Verksamhetschef och bygga upp ett bemannat kansli. Målsättningen med
projektet är att:




Stärka föreningens intäkter genom ett strukturerat arbete mot nya och befintliga
sponsorer
Stärka föreningens relationer med myndigheter
Hjälpa föreningen och lokalavdelningarna med stöd i form av administrativa tjänster

Ett Intranetprojekt har startats för att förbättra strukturen i kommunikationen mellan styrelsen,
arbetsgrupperna och lokalavdelningarna. Projektet möjliggörs tack vare en ny sponsor och
första versionen beräknas igång under mars-april.
Ett ärendehanteringsprojekt behöver startas upp för att skapa ett ordentligt systemstöd för att
hantera alla ärenden. Det nya systemet behöver ha funktioner som hjälper och effektiviserar
både jouren och arbetet i de lokala insatsgrupperna, och som gör det lättare att dra
slutsatser ur statistiken.

Utåtriktade aktiviteter
Förra årets roadshow kommer att upprepas även 2015, med målsättningen att informera,
utbilda samt skapa ett rekryteringsunderlag för lokalavdelningarna.
Föreningen kommer att fortsätta att delta i Brottscentralen som sänds via Aftonbladet TV.
Ett projekt har startats med målet att spela in två stycken professionellt producerade
reklamfilmer för föreningen. En fortsatt dialog kommer att ske med potentiella finansiärer,
med målsättningen att filmerna kan spelas in under våren.
Kampanjer behöver genomföras för att rekrytera fler medlemmar till föreningen.
I maj kommer Anhörigdagen genomföras i ett första försök. Målsättningen är att bygga
medvetenhet i samhället när det gäller försvunna personer, och samtidigt genomföra
sökinsatser över hela landet.

Verksamhetsplan
Sid
Version
Dokumentdatum

4 (4)
02
2015-03-03

Materiel
Pengar finns reserverade i den föreslagna budgeten för inköp av materiel till
lokalavdelningarna. Detta bör försöka genomföras i gemensamma inköp för att få
volymrabatter.
Ett arbete behöver ske för att hitta flera sponsorer som kan bidra med materiel till
lokalavdelningarna.

Ekonomisk utsikt

Den föreslagna budgeten är en budget i balans. Föreningen kan på sikt ha ett behov av att
bygga upp en större kassa för att hantera perioder med lägre intäkter t.ex. vid byten av
huvudsponsorer, men då föreningen under 2015 investerar i att anställa en verksamhetschef
för att rekrytera nya sponsorer kommer de ökande intäkterna troligtvis först under 2016.

