Motion till Missing People Sweden Årsmöte 2016

Behovspott.
Sverige är ett långt land, där geografin och tillgänglighet ser helt olika
ut. När man ser till materielbehovet skiljer sig detta stort. I Norrland är
inte kommunikationsnätet lika utbyggt som i tätbebyggt område. Man
kan vara helt utan täckning på stora områden vad gäller det mobila
nätet och man är i stort behov av hjälp av t.ex. FRA. I de större städerna
kan LI ha betydligt kortare sträckor att transportera sig till en sökinsats
medan vi i Norrland har många mil och ett stort upptagningsområde.
Kraven på inställnings tid vid sök kan se olika ut då avstånden är långa.
Då MPS har i sin Verksamhetsberättelse uppgett att de ämnar söka
Statsbidrag så ingår det som en viktig bit att varje förening/organisation
har en fungerande och självständig Lokal avdelning. Utan en
omorganisation och utan själv gående LA kommer inte MPS att få
Statsbidrag.

MPS Västernorrland vill att Årsmötet beslutar att Styrelsen ger varje LA
en pott pengar varje år, som de fritt får förfoga över. Förslagsvis 10 000
kronor. En redovisning skall inför varje nytt bokslutsår, redovisas av VL i
varje LA.
Insänt av Kjell Englund
MPS Västernorrland

Styrelsen yttrande
Krav för stadsbidrag varierar beroende på vilket stadsbidrag som avses, men t.ex. Socialstyrelsen har
följande riktlinjer i sin förordning.


är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå
eller en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse

Ovanstående uppfyller Missing People Sweden, och det är därför inte korrekt som motionärerna
skriver ovan.

Inköp av material till lokalavdelningarna är föreningens största utgiftspost, och en Lokalavdelning
skall vid specifika behov av material kontakta Materialgruppen, som med centrala medel köper in
utrustning. Budget för inköp av material till Lokalavdelningarna fördelas inte lika mellan alla LA, utan
efter behov.

Styrelsen föreslår årsmötet
-

Att avslå motionen då det redan finns rutiner för att hantera inköp av material till
Lokalavdelningar.

