12a Styrelseproposition, organisationsutveckling med
införande av en ledningsgrupp
I arbetet med att utveckla MPS från liten verksamhet till stor och landsomfattande
organisation, har vår styrning och organisatoriska form ännu inte anpassats till hur
arbetet bör drivas på bästa möjliga sätt.
Idag går alla frågor från våra lokala avdelningar direkt till styrelsen för beslut. Även
kansliet får en stor del av de, oftast operativa, frågor som uppkommer. I syfte att
flytta beslut närmare de lokala avdelningarna och den operativa verksamheten och
för snabbare respons föreslås införandet av en ledningsgrupp som organisatoriskt
placeras mellan lokalavdelning och styrelse.
Ledningsgruppen ska förslagsvis bestå av personer med geografiskt jämn spridning
över landet. 6 – 8 personer som väljs i samband med årsmötet och väljs på ett år i
taget. Möten sker primärt i konferenssamtal på telefon och digitalt i egna forum.
Ledningsgruppens ansvar och arbetsområde regleras i den nya Delegationsordning
som utarbetas när beslut tagits. Ledningsgruppen rapporterar direkt till styrelsen.
Ett ansvarsområde som föreslås är utformning och uppdatering av
uppdragsbeskrivningar och instruktioner för operativt arbete.
Idén och förslaget baseras bland annat på de grupparbeten som genomfördes i
Borås i samband med årsmötet 2017 där förslaget om en ledningsgrupp framkom.
Här fanns också förslag om större självbestämmande lokalt vilket ingår som en del i
idén med en ledningsgrupp.
Mer exakt ur ledningsgruppen ska utformas, ansvarsområden och hur arbetet ska
bedrivas föreslås hänskjutas till en arbetsgrupp som får i uppdrag att avgöra denna
fråga. Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag som presenteras för samtliga VL och
därefter beslutas av styrelsen utifrån de önskemål och rekommendationer som
framkommer.
Arbetsgruppen föreslås bestå av en representant från styrelsen, en från kansliet
och två verksamhetsledare.
Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp bildas för att arbeta fram förslag till
utformningen av en ledningsgrupp som organisatoriskt placeras mellan
lokalavdelning och styrelse. Förslaget utarbetas under våren för att därefter skickas
på remiss till samtliga VL/LI.
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12b Styrelseproposition angående medlemsformer och längd
på medlemskap i Missing People Sweden
Av administrativa och praktiska skäl föreslås att familjemedlemskapet i Missing
People Sweden tas bort. Skälet är, bland annat, problemet med att det krävs
personligt medgivande från varje enskild familjemedlem att de accepterar att
registreras som medlem. Familjemedlemskapet har inte heller fått det mottagande
som vi hoppades på vid införandet.
Vidare föreslås att tiden för medlemskap räknas som kalenderår, från 1 januari till
och med 31 december. Inte som idag fram till 31 mars året efter betalningen har
gjorts. Medlem som betalar sin medlemsavgift efter 31 oktober får medlemskap
som gäller även för det kommande kalenderåret, 1 januari till 31 december.
Föreslås att familjemedlemskapet tas bort som erbjudande och att medlemskap
gäller kalenderår fram till och med 31 december. Betalning efter 31 oktober ger
medlemskap även för efterföljande kalenderår.
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12c Styrelseproposition om ändring av ordalydelse i §8 i MPS
stadgar
Svensk Insamlingskontroll ställer krav på Missing People att förtydliga innehållet i
§8 i våra stadgar; vad som sker med tillgångarna i händelse av att MPS läggs ner
eller av andra anledningar avslutar sin verksamhet.
Ändringen är ett krav för att vi ska få ha 90-konto. Kravet består i att det i våra
stadgar klart framgår att ingen medlem kan göra anspråk på någon del av
egendomen inom MPS i händelse av att verksamheten läggs ner. Detta finns redan
i våra stadgar men Svensk Insamlingskontroll vill få ordalydelsen mer exakt
anpassad till deras krav i enlighet med §2 i deras föreskrifter.
Ett interimistiskt beslut om stadgeändringen har tagits av styrelsen vid möte 201801-24 för att därmed tillmötesgå kraven från Svensk Insamlingskontroll fram till att
beslut om stadgeändringen tas på nästkommande årsmöte.
Styrelsen föreslår, efter samråd med Svensk Insamlingskontroll, att ordalydelsen i
§8 i stadgarna nu avslutas med: Medlem kan inte göra anspråk på någon del av
egendomen.
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12d Styrelseproposition angående val till LLG
Till styrelsen har inkommit en motion från Tommy Alvinsson med förslag om ändrad
valordning för val till LLG. Motionen har lämnats utan bifall från styrelsen av
formella skäl (bland annat står att motionen skickas till årsmötet 2019). Styrelsen
lämnar dock sitt gillande till förslaget och föreslår att ändring görs i stadgarna och
att där läggs in att endast halva LLG ska kunna bytas ut årligen genom att hälften
av ledamöterna första året väljs på ett år och hälften på två år. Det följande året
och framåt väljs sedan varje ledamot på två år. Detta för att förhindra att samtliga
ledamöter ska kunna väljas bort vid ett och samma tillfälle.
Föreslås att i nästkommande val till LLG ska hälften av ledamöterna väljas på två år
och hälften på ett år. På efterföljande val väljs samtliga ledamöter på två år. Detta
läggs till stadgarna för Missing People Sweden.
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