Valberedningen Missing People Sweden
Valberedningen för Missing People Sweden 2018 består av
Lars Svensson, Annica Kling och Jonas Sillerström.
Först och främst vill vi tacka de personer vars mandatperiod
går ut och som valt att inte fortsätta.
Några grundstenar i bedömningen av kandidaterna nedan har bland annat varit
inriktad på tidigare styrelseerfarenheter, kunskap om insamling och
ekonomi, samt insatt i den kommande dataskyddsförordningen
och som därmed tillsammans skall utgöra en bra mix för det kommande
styrelsearbetet.

Till Styrelse för verksamhetsåret 2018
föreslår valberedningen följande:
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Presentation av kandidaterna i korthet
Kicki Erkers
Kicki Erkers är bosatt i Tallkrogen, söder om Stockholm. Till vardags
är hon ansvarig för PR och internkommunikation på Svensk Fastighetsförmedling. Mycket fritid ägnar hon åt att leta efter försvunna personer
med Missing People, då Stockholm är den ort i Sverige som får in flest
försvinnanden. Fritidsprojekt har hon gott om, till exempel att snickra och
arbeta i trädgården.
Kicki har varit MPS kassör under föregående verksamhetsår.

Lotta Klang Bergström
Bosatt i Linköping. Hon arbetar som utbildare i Hjärt- och Lungräddning,
samt första hjälpen för barn och vuxna. Hon är engagerad i Missing People
regionala avdelning i Östergötland, men har erfarenhet av styrelsearbeten
sedan 1980-talet. Fritiden därutöver ägnas åt trädgården och naturen.
Lotta har varit MPS sekreterare under föregående verksamhetsår.

Ola Hanson
Ola Hanson är bosatt i Stockholm. Han har varit kommunikationschef på
Svenska Golfförbundet och driver idag en egen konsultverksamhet inriktad
på kommunikation, mediehantering, krishantering, varumärkesfrågor och
affärsutveckling.
Han har en gedigen erfarenhet från olika ideella organisationer och sitter
för närvarande i huvudstyrelsen för Djurgårdens IF.
Ola har varit vice ordförandet i föregående verksamhetsår.

Fredrik Holm
Bosatt i Fristad (Borås). Fredrik arbetar som verksamhetskonsult vid Pulsen
i Borås. Han startade sin yrkesbana hos Swedbank i Stockholm med inriktning på
bank och finans. Hans yrkeskarriär har därefter präglats av anställningar hos
företag som arbetat med konsultuppdrag och olika chefsbefattningar. Till exempel
några bolag i hans hemtrakter såsom Ellos, Haléns Postorder och Hobbex.
Kunskapsrötterna går att finna från högskolan i Borås.
Inom MPS är Fredrik aktiv hos MPS Sjuhärad och tillhör nog en av dem som
visar en värdighet, kraftfullhet och vilja i samband med sök.
Vidare så har han även varit GA-IT och infört Office 365 för hela organisationen.

Anna Löfgren
Bosatt i Hässelby (Stockholm). Anna har en lång bakgrund från finansbranschen
med 14 år på SEB. Där utvecklade hon event och CSR samarbete inom samhällsengagemang och sport, främst riktad mot barn och ungdomar. Ett av de viktigaste
uppdragen var enligt Anna att etablera ett CSR samarbete med Mentor International
i Baltikum, under tiden 2010 – 2012. Anna har sedan 2012 arbetat i den ideella sektorn, som ligger
henne varmt om hjärtat. Hon rekryterades till Cancerfonden, där hon ansvarade för Rosa Bandetkampanjen, med allt från sponsorer, budget, insamlingschef, samt ansvar för allt
insamlingsarbete.

Samuel Persson
Bosatt i Södra Sandy, Skåne. Samuel har arbetat 25 år som konsult
inom IT-branschen och har därigenom fått inblick i många varierande
verksamheter och branscher. Uppdragen har tillfört honom nya
kunskaper och livserfarenheter. Idag arbetar han som säljchef och ingår
företagets ledningsgrupp. Samuel är certifierad styrelseledamot i
Styrelseakademin. Detta har givit vid handen att han idag har styrelseuppdrag i en fotbollsförening och fem stycken bolag. Därutöver
ordförande för Dataföreningens södra krets under 2010 – 2015, med
15 000 medlemmar.
Inom MPS gick han PL/GL utbildning 2016 och engagerar sig i sök.

Hasse Lagervall – lekmannarevisor
Bosatt i Trollhättan, VL i RA Fyrbodal, GA Materialgruppen och
AC LI Fyrbodal. Han har tidigare arbetat på Svenska Handelsbanken.

Magnus Reinhold – revisorssuppleant
Bosatt i Våxtorp, Laholm. Arbetar vid Halle Plast AB, som ansvarig
för marknadsavdelningen. Tidigare anställd vid ett företag i
Ballingslöv koncernen, med bl.a ansvar för att bygga upp en ”inhouse
byrå” för tryckt och digital kommunikation. Utbildad i marknadsföring
och tidigare även varit utbildare i grafisk kommunikation.
Engagerad i MPS Halland OC sedan 2015 och VL under perioden
2016 - 2018.
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