VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL EXTRA ÅRSMÖTE
MED MISSING PEOPLE SWEDEN 2016-10-30.
På grund av den extrainsatta årsstämman har vi i valberedningen haft mindre tid på oss att ta fram förslag på en
bra styrelse som kan ta detta ansvar fram till ordinarie årsstämma 2017. Vi har därför valt att arbeta utifrån förra
valberedningens kriterier när vi tagit fram vårt förslag:
”En förening blir inte bättre än sina ledare, att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda
funktioner är därför ett mycket viktigt arbete.
Det är valberedningens uppgift att hitta rätt personer och den enda hänsyn som valberedningen skall
väga in i sitt förslag är att det blir bästa möjliga styrelse för föreningen.
För att hitta rätt personer och därmed bästa möjliga styrelse har vi i valberedningen arbetat utifrån
de nio kriterierna nedan när vi bedömt lämpligheten hos kandidater att ingå i MPS styrelse.
Utgångspunkten är att samtliga ledamöter skall uppfylla villkor 1 och 7. När det gäller de övriga kriterierna så
skall styrelsen som grupp gemensamt ha kvalifikationer att motsvarar dessa för att utgöra ett bra team.
Valberedningen har i intervjuer med de förslagna försäkrat sig om att kriterierna nedan uppfylls i
valberedningens förslag.
Vi överlämnar nu vårt förslag till årsmötet med förhoppningen att årsmötet skall anta förslagen.
Styrelsen sammantaget ska ha följande kompetenser/förutsättningar
1. Förståelse och respekt för vad det innebär att leda ideellt och frivilligt arbetande människor
2. Föreningskunskap och erfarenhet vad gäller organisation
3. Kunskap om MPS och vår verksamhet
4. Bred samhällskännedom
5. Goda näringslivskontakter
6. Kunskap om hur man leder en frivilligorganisation med anställd personal
7. Ledamöter och ersättare skall uppfylla krav som gör det möjligt att ansöka om stöd från samhället, stiftelser
eller andra under det kommande verksamhetsåret (2016)
8. Förvalta och ta till vara det ekonomiska värdet av varumärket Missing People.
9. I övrigt ha kompetens att leva upp till det som sägs i stadgarna §24 Styrelsens åligganden
VIKTIG INFORMATION
Valberedningen vill påtala vikten av att alla som föreslås till styrelsen klarar kraven från
Svensk Insamlingskontroll. Ett uteblivet godkännande för 90-konto skulle påverka MPS
ekonomi mycket negativt genom att möjligheten till framtida intäkter i närtid uteblir.
De uteblivna intäkterna kan vara på nivån flera miljoner kronor.
De som föreslås av valberedningen uppfyller kraven”
Valberedningens Förslag
Samtliga väljs som sittande till ordinarie årsstämma 2017
Ordförande
Magnus Idebro
Ledamöter
Lars Svensson (valberedningens rekommendation att han utses till kassör av styrelsen)
Stefan Bjuhr
Ola Hanson
Carin Kvarforth

Suppleanter/ersättare
1. Krister Samuelsson
2. Sandra Sjöström

Presentation av kandidaterna i korthet
ORDFÖRANDE
Magnus Idrebro - VL och OC Södermanland bor i Nyköping
Varit marknadschef för ishockeyförening som anställd i tre år
Vice ordförande i Nyköpings Kanotklubb
Styrelseledamot i Innebandyförening
Styrelseledamot i en förening som sysslar med Amerikansk fotboll
Varit ordförande i 5 år i Klassmorfar i Sörmland (nedlagd)
Säljare/projektledare i ett privat företag.
LEDAMÖTER
Lars Svensson - AC Sjuhärad bor i Ulricehamn
Har varit egenföretagare i den grafiska branschen, och varit aktiv i deras branschorganisation både
nationellt och i norden
Ordförande under 4 år i bostadsrättsförening vilket medför erfarenhet av att leda förening med engagerade medlemmar.
God man vilket tillsammans med engagemanget i MPS visar på ett socialt starkt engagemang.
Plutonchef i det militära
Stefan Bjuhr - bor i Kristinehamn
Varit aktiv i elevråd på både grundskola (kassör och sedan ordförande) och gymnasie (ordförande),
studentförening på universitetet som ledamot och sedan ordförande.
Var redan som tonåring med i en telemarketinggrupp som hjälpte till att samla in pengar till minröjningsprojekt i
Mocambique, hjälpte till med förnödenheter till barnhem i Rumänien och Lettland.
Är numera med som specialistkompetens i FRG-BRT där jag framför allt kallas in om samhället behöver IT-tekniker (t.ex.
skogsbranden i Västmanland där jag ansvarade för IT-driften under nattskiftet i staben)
Ingår i Örebro-värmlands-akutgrupp via civilförsvarsförbundet.
MPS:
OC rep i Värmland, GIS-ansvarig och kontaktperson mot systemleverantören Cartesia.
Godkänd utbildare inom MPS avseende Cartesia ProSmart.

Ola Hanson- Bor på Lidingö (Stockholm) driver egen konsultverksamhet inriktad på kommunikation,

mediehantering, krishantering, varumärkesfrågor och affärsutveckling. Har varit kommunikationschef på
Svenska Golf-förbundet, arbetat ideellt med ex. Non-Violence och Ung Företagsamhet. Sitter idag i
huvudstyrelsen för Djurgårdens IF
-Jag tycker, att MPS fyller ett antal mycket viktiga funktioner och jag ser en stor potential i organisationen. Både
till att utveckla varumärket och därmed även möjligheterna till en starkare och stabilare verksamhet. Kan jag, på
något sätt, bidra till detta så hjälper jag gärna till.
Carin Kvarforth –Bosatt i Kil (Värmland) AC MPS Värmland, arbetar som projektledare på Kils kommun och har
tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan samt arbetsförmedlingen. Varit aktiv inom
MPS sedan Augusti 2012, och utöver detta varit ordförande i föreningen Stationen i Kil samt ordförande i Tolitas
ridklubb. Är även aktiv inom Karlstads POSOM-grupp där jag är engagerad som stödperson i krissituationer, samt
Civilförsvarsförbundet och genom dem ingår jag i Kils Frivilliga Resursgrupp. Jag har också genomgått grundutbildning
för FRG i min kommun samt deltagit i utbildningen Kriskommunikation genom Civilförsvarsförbundet.

Ersättare
1. Krister Samuelsson – Bosatt i Göteborg och aktiv inom MPS sedan 2013.
Var med som sökare sedan som patrulledare, 2014 blev jag invald i LI för Göteborg och idag är jag ansvarig AC i LI
Göteborg. Har sedan 2015 också ett uppdrag i utbildningsgruppen. Jag arbetar på LO-distriktet i Västsverige som
försäkringshandläggare sedan 2003, bor i Göteborg och är 53 år. På fritiden är jag engagerad i scouterna där jag är ansvarig
för en avdelning som består av 8 st ungdomar mellan 16-18 år.
2. Sandra Sjöström – Bosatt i Holmsund, GC i södra Västerbotten
Arbetar på ett privat företag som tillverkar emballage i bland annat trä och Wellpapp, engagerad i MPS samt scouterna.

Övriga nomineringar inkomna till valberedningen:
-Anna Lindholm Björkman
-Lotta Klang Bergström
-Susanne Espling –Tackat nej
-Åsa Westlund
-Anneli Larsson
-Henning Hallström
-Jonas Sillerström –Tackat nej

