Motion till årsmöte 2016 för Missing People Sweden!

Motion att MPS anpassar organisationen efter de riktlinjer och förutsättningar som krävs för
att under 2016 kunna ansöka och om möjligt införa s.k. 90‐konto.
Genom att MPS beviljas 90‐konto innebär det en detaljerad och ingående kvalitetskontroll
av hela vår verksamhet, allt från ekonomisk verksamhet till stadgar och arbetsformer. Med
ett 90‐konto innebär det att vi beredes större möjligheter att bedriva seriös insamling,
marknadsföra och inhämta ekonomiska resurser på ett bredare plan exempelvis genom gala
eller tv sänd stödverksamhet.
Ett av grundkraven för att kunna öppna 90‐konto är att alla ledamöter som sitter i styrelsen
är befriade från betalningsanmärkningar, saknar anmärkningar i belastningsregistret samt
har ett stabilt levnadsförhållande (d.v.s. inte står under behandling av ex psykiska eller
drogrelaterade problem).
Förslaget är att stämman väljer styrelseordförande samt dess ledamöter efter den princip
som följer regelverket för att kunna ansöka om 90‐konto. Genom att styrelsen är befriade
från anmärkningar kan arbetet fortgå och slutföras till att MPS innehar 90‐konto under 2016
eller snarast därefter.
Yrkandet gäller att stämman endast väljer en kandidat till styrelseordförande som kan
godkännas enligt krav uppställda av Svensk Insamlingskontroll.

Med vänlig hälsning
Jonas Sillerström
MPS LLG Skaraborg

Styrelsen yttrande
Styrelsen har redan beslutat att föreningen skall undersöka möjligheten att ansöka om 90‐konto, och
ser positivt på att ordförande, styrelsemedlemmar och suppleanter till styrelsen väljs enligt Svenskt
Insamlingskontrolls regler.
Styrelsen kan dock inte se att belastningsregistret eller psykisk ohälsa nämns i kraven, och anser att
det vore svårbedömt och därför olämpligt att inkludera sådana krav.

Styrelsen föreslår årsmötet
‐
‐

Att avslå motionen
Att besluta att ålägga styrelsen att säkerställa att följande regler är uppfyllda vid tillfället när
ansökan om 90‐konto insändes:

Ordförande och styrelseledamot ska vara myndig och får ej vara försatt i konkurs eller meddelad
näringsförbud. Denna får ej heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna obetalda
skatteskulder.

