Motion till Missing People Sweden Årsmöte 2016

Anhörigs vilja.

Efter tragiska avslut, kan anhörigas vilja vara att stödja just den speciella
LA som genomförde söket efter deras anhöriges försvinnande. Man
bygger upp en relation till anhöriga och vänner, vi går in och är enorma
stöd och naturligtvis kan många vilja ge en uppskattning för det arbete
som man genom ideella insatser gett just dem.
Vid dödsfall skriver några att de vill att man istället för blommor ger ett
stöd till Missing People. Vad de anhöriga inte vet är hur Gåvopolicyn
hos MPS är utformad, en utformning som kan tyckas väldigt svävande i
storlek och värde.
I Handboken står följande att läsa:
”Gåvor och förmåner.
Gåvor och förmåner som ges till representanter för MPS skall tillfalla
MPS lokalt eller centralt beroende på gåvans storlek och värde.
Avstämning görs med styrelsen”.
Om en anhörig vill att man skall tänka på MPS istället för blommor och
det börjas sättas in 100 kronor från till exempel 30 personer, räknas
denna summa ihop till 3 000 kronor eller ser man den enskildes
insättning som 100 kronor? Var går gränsen för storleken och värdet?
Enligt de regler som MPS nu tillämpar, så är varje gåva upp till 1 000
kronor, något som skall tillfalla MPS Riks. Men om någon donerar 1 001
kronor skall detta gå till den Lokala Avdelning där söket genomförts.

MPS Västernorrland önskar att Årsmötet ger Styrelsen i uppdrag att
formulera dessa bestämmelser på ett mycket bättre och lättförklarligt
samt realistiskt sätt. Möjligheten till missnöje kan lätt förekomma om
inte MPS ser till de anhörigas önskan om vart dessa skänkta pengar skall
fördelas.

Insänt av Kjell Englund
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Styrelsen yttrande
Varje intäkt som skall bokföras på en LA måste hanteras manuellt. Det innebär att en person
måste sitta och försöka från texten tolka vart den hör hemma. Insättningen kanske nämner
ett namn (på den försvunna), eller ett namn (på ACn), eller en ort (som personen försvann
från) eller en ort (LAns ort) osv.
Då föreningen betalar för ekonomitjänsten var det alltså så att en stor del av pengarna
försvann i kostnader för föreningen, och styrelsen fattade då beslutet att vi måste vara
sparsamma, till priset av att alla pengar inte kan styras individuellt till respektive LA.
Det som har hänt sedan dess är att Styrelsen beslutat om och påbörjat införandet av ett nytt
CRM-system. Det systemet har möjlighet att kunna hantera många olika sorters gåvor
(minnesgåvor, kampanjer osv osv), och där gåvan oavsett storlek kan hänföras till "rätt" LA,
och dessutom överföras med automatik till bokföringen. När det systemet kommer igång
under våren kommer hela modellen för gåvor kunna ändras.
När riktlinjerna ändras är det viktigt att ta hänsyn till att föreningen har många utgifter, t.ex
material, milersättningar, SMS-utskick, löner osv. Balansen mellan vilka pengar som hanteras
lokalt och vilka som hanteras gemensamt beror på framtida sponsorer, bidrag, kampanjer
också mycket annat. Om alla intäkter skall bokföras mot Lokalavdelningar måste eventuellt
även kostnader som t.ex. SMS, milersättning också dras från LA:ns pengar, vilket kan
medföra att LA med många sökinsatser och stora SMS-utskick inte skulle ha pengar till att
genomföra insatserna.

Styrelsen föreslår årsmötet
-

Att avslå motionen.
Att uppmana styrelsen att när det nya CRM-systemet finns infört uppdatera riktlinjerna för hur
gåvor hanteras, samt att sträva efter att det är tydligt för givaren när man skänker pengar riktat
till en specifik Lokalavdelning.

