Sammanställning av i tid inkomna motioner
Årsmöte 2018
Motion 1

Kommunikation av beslut tagna av styrelsen MPS
Styrelsen MPS fattar beslut kring frågor som berör lokalavdelningarna i Missing
People samt arbetsgrupper. Kommunikationen sker ofta via sociala medier
(Facebook forum) och är ofta otydliga och resulterar i en rad förklaringar, frågor
och tar onödig tid för styrelsen att besvara. I forumen kan många kommentera och
informationen är kanske inte relevant för alla och dessutom är det en plattform
som vi inte äger.
Missing People Sjuhärad önskar att årsstämman beslutar
 Att skicka tagna styrelsebeslut till Verksamhetsledare via mail.
 Att Verksamhetsledare (VL) ansvarar för att informationen förmedlas på
lämpligt sätt
 Att informationen om beslut innehåller tydliga budskap om vilket beslut som
fattats och varför samt vad det innebär för
medlem/engagerad/ambassadör/lokala organisationen.

Motion 2

Framtagning av kommunikationsstrategi för samtliga kanaler
Missing People har fått en ny logo och en ny visuell identitet som ska fortsätta
utveckla vårt varumärke. Det blir allt tydligare när vi numera även har lokala FB
grupper, sidor och andra sociala kanaler där vi kommunicerar mot allmänhet och
medlemmar. För en organisation som MPS är det viktigt att vi har en gemensam
syn på hur, när och var vi kommunicerar samt vilka budskap och vilken avsändare
vi har. Många som gillar oss riskerar att dränkas i budskap och detta kan försvaga
istället för att stärka vårt varumärke.
Missing People Sjuhärad önskar att årsstämman beslutar
 Att ge i uppdrag till styrelsen att ta fram en kommunikationsstrategi för
samtliga kanaler.
 Att kommunikationsstrategin skickas till Verksamhetsledare
 Att ansvarig för Kommunikation för MPS centralt utses

1

Motion 3

Redovisning av utdrag från Belastningsregistret
Missing People begär in uppgifter från Polisens Belastningsregister årligen för
medlemmar som vill gå PL och Grönvästutbildningar. Detta tar mycket tid och
administration i anspråk, både lokalt och centralt, för att hantera och uppdatera
register med dessa uppgifter.
Missing People Sjuhärad önskar att årsstämman beslutar
 Att utdrag från Belastningsregistret ska skickas in till kansliet/ansvarig
vartannat år istället för varje år.

Motion 4

Motion angående stadgeändring § 18 Valbarhet.
Bakgrund.
I Missing People råder tystnadsplikt angående ganska mycket information. Bland annat
därför krävs det av den som ska ingå i en LLG, en LI eller att sitta i jouren att det inlämnas
ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Förslag
Årsmötet beslutar att texten i stadgarnas 18 paragraf ändras. Lydelsen idag är: Valbar till
styrelsen och valberedningen är enskild medlem av föreningen som erlagt medlemsavgift.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen
eller till revisor i föreningen.
Slutet på första meningen ändras till: erlagt medlemsavgift samt lämnat in ett godkänt
utdrag från polisens belastningsregister.
Vid LLG mötet i Skåne den 17 december beslutades att godkänna denna motion och
inlämna den till Missing Peoples årsmöte 2018.
För Missing People RA Skåne
Tommy Alvinsson
Verksamhetsledare
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Motion 5

Motion angående val till LLG .

Bakgrund.
I texten hämtad från ”förändrad struktur för lokalavdelningen” står det att LLGn inklusive
verksamhetsledaren skall väljas om minst en gång per år. Detta sker i samband med ett
möte dit alla som varit med i LAn under de senaste 12 månaderna har rösträtt.
Detta innebär att en ledningsgrupp helt kan bytas ut antingen genom en demokratisk
process eller en kupp. Detta ger en stor osäkerhet och ingen trygg kontinuitet i en regional
avdelning.
Förslag.
Valordningen ändras så att halva LLG år ett, 2019, väljs på två år och halva väljs på ett år.
Tex VL, AC representant samt en ledamot väljs på två år övriga väljs på ett år. År två, 2020,
sitter VL, AC representanten och den ledamot som 2019 valdes på två år kvar. Övriga väljs
på två år. Detta gör att inte en hel LLG kan ”kuppas” in. Sen rullar det på!
Vi yrkar på att mötet tar ett beslut om att ändra förfarandet vid val till LLG enligt förslaget
ovan.
Vid LLG-mötet för RA Skåne den 17 december togs beslutet att anta motionen och skicka
den till Missing Peoples årsmöte 2019.
För Missing People RA Skåne
Tommy Alvinsson
Verksamhetsledare
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