Motion till Missing People Sweden Årsmöte 2016

Utbildning.
MPS kräver utbildning av de i ledande positioner. Från Styrelsen, genom
Handboken, ställer man krav på att alla LA skall ha en insatsgrupp som
skall bestå av minst 9 personer. Man ålägger Utbildningsgruppen att se
till att varje LA får de utbildningar som behövs för att kunna
säkerhetsställa dessa krav. Tyvärr fungerar detta inte i verkligheten.
Sverige är ett långt land och verksamheten verkar inte prioriteras norr
om Dalälven. Vi förstår att det kan vara långt för någon från sydligaste
Sverige att komma upp till Norrland och ha dessa utbildningar.
Utbildning bör kunna erbjudas under kontinuitet, där en utbildningsplan
finns över hela Sverige, årsvis. Detta bör gälla all utbildning som skall
erbjudas genom MPS. En sida via hemsidan och/eller ett anslag
utskickat från/till varje LA där olika utbildningar och datum anslås bör
tas fram. Vi anser att Utbildningsgruppen kan ges delegering till att utse
flera utbildare och att styrelsen för MPS ser över vilka regler det finns,
för dessa utbildare. Vi önskar även att erfarenheter i det dagliga livet
tas under beaktan, inte bara hur många sök man genomfört.

MPS Västernorrland vill att Årsmötet beslutar att styrelsen skall se över
och verkställa att Utbildningsgruppen ges större anslag samt
befogenheter att genomföra sitt arbete då man från styrelsens sida
ställer ovanstående krav.

MPS Västernorrland
Kjell Englund, Carina Karlsson, Laila Åslund, Joakim Stolpe, Ann Forsberg,
Elin Lagerqvist, Evelina Wiklöf

Styrelsen yttrande
Utbildningsgruppen har redan mandat att besluta om vilka som skall godkännas som utbildare.
Godkänd utbildare finns på flera platser i landet, däribland i Norrland, och Utbildningsgruppen
planerar för en kurs för nya utbildare under 2016.

Kraven på en utbildare är baserad på en balans mellan tidigare erfarenhet utanför MPS och MPS
egna sökinsatser. Vi anser att det är viktigt att MPS‐erfarenhet finns, då vi eftersträvar ett
gemensamt arbetssätt över hela landet.
Utbildningsgruppen (liksom alla arbetsgrupper) har haft möjlighet att skicka in ett eget
budgetunderlag inför 2016 års budgetarbete. Detta ingår i den centrala budget som årsmötet har att
besluta om.

Styrelsen föreslår årsmötet
‐

Att avslå motionen då Utbildningsgruppen redan har ansvar och befogenheter att genomföra
detta.

