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Verksamhetsberättelse 2016
Missing People Sweden, Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
Verksamhet
Missing People Sweden (MPS) är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper
polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.
År 2016 var föreningens femte verksamhetsår och året har mycket handlat om att stabilisera
och strukturera verksamheten.
Antal ärenden som passerade genom jouren var 626 stycken
Årets största enskilda sökinsats skedde i samband med att en 20-åring försvann Linköping.
Totalt deltog 2 070 sökare under sökinsatsen som pågick i 4 dagar.
Under en stor del av 2016 bedrev MPS sin lokala
verksamhet från 24 olika platser i form av
lokalavdelningar som leds av Lokala
Ledningsgrupper. Kopplat till detta har funnits
Lokala Insatsgrupper på ytterligare 8 ställen, för att
ge en bättre beredskap och geografisk täckning.
Under året har 248 personer varit aktiva i de lokala
lednings- och insatsgrupperna.
I slutet på året hade föreningen ca 46 000 personer
i skallgångsregistret.
Antalet gillamarkeringar på Facebook har ökat från
525 000 till över 570 000 och det inlägg som
exponerades mest nådde 454 001 användare.
Antal följare på Twitter har ökat med drygt 200 till
totalt 5 914.
Antal medlemmar per den 31 december var 2 138.
Under året har 814 459 SMS skickats ut med
kallelser till sökinsatser.
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Relationer till myndigheter
Föreningen har under året haft bra relationer till nationella myndigheter, och regelbundna
kontakter har skett med Polismyndigheten. Beredskap. Lokalavdelningarna har bra relationer
med lokala polisdistrikt.

Viktiga händelser för Missing People Sweden under 2016
Ansökan om 90-konto
Missing People Sweden har fått ett 90-konto beviljat av Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll granskar och kontrollerar att organisationer med 90-konto följer de
föreskrivna regler som finns för hur insamlade medel ska användas. Minst 75 % av de
insamlade medlen skall användas till organisationens ändamål och högst 25 % får användas
till insamlings- och administrationskostnader.

Extra årsmötet för föreningen
Vid det extra årsmötet i Stockholm 2016-10-31 röstade medlemmarna igenom nya stadgar
för föreningen. I samband med detta bytte organisationen sitt säte från Göteborg till
Stockholm. Medlemmarna valde en interimsstyrelse för tiden fram till föreningens nästa
ordinarie årsmöte.

PostkodStiftelsen
Under 2016 avlutades det tvååriga projekt som Missing People Sweden haft hos
PostkodStiftelsen. Det ekonomiska stödet har resulterat i att Missing People Sweden nu har
två anställda och ett kansli i Stockholm. Projektet har hjälpt till att stötta medlemmar i
lokalavdelningarna. Föreningen har byggt upp en bra plattform för att på ett strukturerat sätt
kunna arbeta med privatinsamling och medlemsrekrytering.

Drönare
Missing People Sweden har arbetet med att påverka hur drönare får användas. Då drönare
är ett viktigt hjälpmedel i samband med eftersök. Organisationen lämnade en ansökan om
dispens till Länsstyrelsen i december 2016. Missing People Sweden har också varit ett av
40-tal remisinstaser på de förslag som justitiedepartementet under december 2016.

Små sponsorpaket
Föreningens enskilt största intäkt, 2 500 000 kronor, har kommit via försäljning av små
sponsorpaket till företag över hela landet. Försäljningen har skett med hjälp av Svensk
Medlemstjänst AB. Samarbetet avslutades den sista december 2016. Missing People
Sweden kommer framöver hantera detta i egen regi, för att säkerställa att kraven för 90konto och från Svensk Insamlingskontroll följs.

Tack till er som stöttat oss under året
Antalet företagspartner har ökat under 2016. Vi välkomnar våra nya samarbetspartners:
Volkswagen transportbilar, Unigraphics och Spotlight PR. Föreningen är mycket tacksam för
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allt stöd från sponsorerna under året. Sponsorstödet är oerhört viktigt för föreningens
möjlighet att hjälpa anhöriga att hitta försvunna personer.

Dessa stödjer Missing People Sweden
Utan det stöd som vi får från våra supportrar skulle inget av det vi gör vara möjligt. Vi vill
härmed tacka alla er privatpersoner, företag, stiftelser, skolor, idrottsklubbar och andra
organisationer som stödjer Missing People Swedens arbete genom att ge gåvor och bidrag.
Här lyfter vi några av våra största samarbetspartners och supportrar under verksamhetsåret.
Tack!

Föreningen har också haft ett stort antal centrala och lokala sponsorer som har skänkt
utrustning, lokaler eller tjänster till Lokalavdelningarna.
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Ekonomi
Missing People Swedens gåvor och bidrag kommer framförallt från stiftelser och
organisationer. Missing People Sweden får stöd från Svenska PostkodStiftelsen. Missing
People Sweden arbetar också aktivt med företagssamarbeten. Utöver detta samlar Missing
People Sweden in pengar från privatpersoner som kan välja att stötta vårt arbete som
månadsgivare eller med engångsgåvor via till exempel, hemsida, Swish eller SMS.

Organisation
MPS har under året haft 6 stycken arbetsgrupper:
• Etikgruppen
• IT-gruppen
• Jourgruppen/ Insatsgruppen
• Materielgruppen
• Registergruppen
• Utbildningsgruppen

Föreningen
Arbetet med att arrangera sökinsatser har skett i de regionala avdelningar som finns i
samtliga län i Sverige.
Varje regional avdelning leds av en lokal ledningsgrupp som tillsätts genom lokala val.
Ordföranden i lokala ledningsgruppen kallas verksamhetsledare.
I varje regional avdelning finns ett antal grupper med personer som arrangerar sökinsatser.
Till en regional avdelning finns minst en lokal
insatsgrupp som består av de personer som tar
grönvästroller, dvs. huvudansvaret för sökinsatser och
kontakt med polis, anhöriga, media och frivilliga
sökare. Vissa regionala avdelningar har flera lokala
insatsgrupper för att få bättre beredskap genom en
större geografisk spridning.
I lokala resursgruppen finns gruppledare och
patrulledare som samordnar sökarna, liksom
hundförare, fordonsförare och andra som aktivt bidrar
till den regionala avdelningen och dess verksamhet.
Föreningens jourverksamhet bemannar 031-760 90 60 dygnet runt årets alla dagar, och tar
bland annat emot samtal med anmälningar från anhöriga och polis, publicerar efterlysningar,
kallar till sökinsatser samt modererar Facebook-sidan med efterlysningar.
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Den ekonomiska utvecklingen under året har möjliggjort att föreningen har kunnat anordna
två rikstäckande konferenser, en för grönvästar i mars i Stockholm och en för
jourmedlemmarna i november i Stockholm.

Kansli och redovisning
Föreningen har under året kunnat anställa ytterligare en person. Tjänsten är som
Projektkoordinator med fokus på privat insamling och rekrytering
Föreningen har under 2016 bytt revisionsbyrån till Alegretto.

Utåtriktade aktiviteter
Organisationen deltog för första gången under Almedalsveckan och genomförde olika
aktivister. MPS insatsbil fanns på plats och bemannades av medlemmar från Lokal avdelning
Gotland. Vi skapade kontakter med företag och var också inbjudna som talare tillsammans
med generalsekreterare för Lottakåren och Bilkåristerna
Entreprenörsdagen i Borås, Verksamhetschefen var inbjuden tillsammans med bl.a. IKEA.
Temat för kvällen var digitalisering. Medlemmar från regionalavdelningen Sjuhärad
bemannade en MPS-monter.
Föreningen har deltagit i Brottscentralen som sänts via Aftonbladet TV och på Discovery ID.
En tidigare årligen återkommande aktivitet var Anhörigdagen där samtliga MPS lokala
avdelningar engagerades.
Varje lokalavdelning utförde något av följande: en sökinsats, ett event/föredrag eller liknande
som vände sig till allmänheten.
Ett flertal lokalavdelningar har under året arbetat aktivt med rekrytering och
informationsspridning på lokal nivå.
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Föreningsadministration
Föreningen har under 2016 haft 1 995 betalande medlemmar.
Styrelsen har under perioden fram till 2016-10-31 bestått av:
• Daniel Brodin, ordförande (fram till 2016-07-22)
• Magnus Idebro ordförande (från 2016-07-22)
• Lars Svensson, kassör
• Anki Dahlberg, sekreterare (fram till 2106-10-30)
• Peder Schillerström (fram till 2016-10-30)
• Åsa Westlund ((fram till 2016-10-30)
• Jonas Sillerström (fram till 2016-10-30)
Suppleanter:
• Leif Schang (fram till 2016-07-22)
• Stefan Bjuhr (fram till 2016-07-22 därefter ordinarie ledamot)
Ny interimsstyrelse från 2016-10-30
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