Verksamhetsberättelse
och Årsredovisning 2018

Väsentliga händelser 2018

Styrelsen för Missing People Sweden
lämnar här sin redovisning för
verksamhetsåret 2018.

GDPR
Den nya dataskyddsförordning (GDPR) började gälla
2018 och innebar omfattande arbete och
förändringar för framtiden. Våra system fick
kartläggas och hanteringen av persondata och
känslig information anpassas till de nya reglerna. För
2019 fortsätter förbättringarna med mer systemstöd
runt försvunna personer och även användningen av
sociala medier.

Missing People Sweden (MPS) är en ideell
rikstäckande organisation med regionala avdelningar.
Vår viktigaste och mest värdefulla tillgång är alla
frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i
sökandet efter försvunna personer. Alla som leder
sökinsatser, bemannar regionala avdelningar, arbetar
i jouren, styrelse och andra förtroendevalda gör det
utan ekonomisk ersättning. Vi strävar efter att kunna
starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett
ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet
eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv
men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till
ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att
hittas.

MPS 2.0
För två år sedan arbetade vi gemensamt fram basen
för MPS 2.0. Steget från liten förening till stor
organisation. Under de senaste åren har vi fått 90konto, nya rutiner, öppnare verksamhet, reviderade
policys, ny grafisk utformning, nya arbetssätt och
många andra förändringar. Vi är en bit på väg med
utvecklad organisation och en stabil ekonomi. Vårt
varumärke bygger på värdeorden; Omtanke,
Engagemang och Professionalism. Ord som är den
grund vi står på för framtiden.

Under 2018 - vårt sjunde verksamhetsår - är det
mycket som har hänt. Vår jour har under året
hanterat 514 ärenden, över hälften av dessa har
medfört aktiva sökinsatser på lokal nivå. Antalet
personer som ingår i vårt skallgångsregister, inklusive
de som leder vårt arbete ideellt och som, oavsett tid
på dygnet och i alla väder ställt upp för att hjälpa
andra, uppgår till över 60 000. Ett enormt stort och
varmt tack till alla er! Utan ert engagemang klarar vi
inte vårt viktiga arbete. Det är ni som främst ska
känna er delaktiga i och stolthet för att vi,
tillsammans med Polisen och Försvarsmakten fick
SOS Alarms 112-pris i år!

Omvärlden
Mycket händer i omvärlden och vi anpassar ständigt
vår organisation. Konkurrens om stöd och
uppmärksamhet blir allt tuffare. Vi har utvecklat
administration och processer och vi utvecklar vår
kommunikation för att bli tydligare och mer öppna. Vi
utvecklar också hur vi bevakar omvärlden för att
driva utveckling.
Kansliet
Vårt kansli har en viktig roll i hur och att vår
organisation fungerar. Mycket har förändrats under
året och många har bidragit till att kansliet fungerar
allt bättre. I februari flyttade kansliet till nya, mer
ändamålsenliga lokaler. Arbetsbelastningen under
året har varit hög och åtgärder behövs för att de ska
kunna fokusera mer på bland annat kommunikation,
insamling och att fortsatt stärka vårt varumärke.

Föreningsadministration
Vid utgången av 2018 hade föreningen 2 993
betalande medlemmar.
Styrelsen har sedan årsmötet 2 april 2018 bestått av:
• Magnus Idebro, ordförande
• Ola Hanson, vice ordförande
• Kicki Erkers, kassör
• Lotta Klang Bergström, sekreterare
• Anna Löfgren
• Samuel Persson
• Petra Mattsson

Arbetsgrupper
Många initiativ kommer från våra regionala
avdelningar (RA) och lokala insatsgrupper (LI). Ett är
hur vi bättre ska använda UAV (drönare). Sökinsatsen
i Falkenberg gjorde att många drönarpiloter kom till
oss och frågor kring regelverk, kompetens,
försäkringar, metodik och inte minst GDPR väcktes.
Styrelsen lät bilda en arbetsgrupp för att hantera
detta och gruppens arbete presenteras under helgen
för årsmötet 2019.
Fortsatt rekrytering till Jouren har varit och är en
prioritet för att underlätta och avlasta deras arbete.
Ett projekt handlar också om planeringen av
arbetstiden. Just nu utvärderas ett systemstöd som
ska underlätta planering och skapa bättre
arbetssituation.
Under året har vi haft 9 arbetsgrupper som bidragit
med tid och kunskap:

Styrelsen har under året haft 19 styrelsemöten varav
3 arbetshelger.

Styrelsen tackar alla föreningens eldsjälar för 2018.
Utan alla er ideellt arbetande människor och hundar
skulle det inte finnas någon verksamhet. Stort tack!

IT-grupp
Jour/Insatsgrupp
Materielgrupp
Kompetenssäkringsgrupp
Cold case-grupp
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GIS-grupp
GDPR-grupp
Stadgegrupp
UAV-grupp

telemarketingföretag då intäkterna inte motsvarade
förväntningarna. Ett nytt bolag är nu engagerat och
kommer att inom kort inleda sitt arbete.
Insamling via sociala medier, stöd från privatpersoner
och privata initiativ har under året utvecklats mycket
positivt. Vår nya insamlingsstrategi omfattar hur vi
ska stärka vårt insamlingsarbete. Allt från privata
bidragsgivare till stora företagspartners. En
detaljerad plan för kommande året läggs med budget
för såväl kostnader som intäkter.

Stabsfunktion
Insatsen i Falkenberg gav oss ovärderlig erfarenhet
och det konstaterades att arbetsbördan blir för stor
för ett enskilt LI när insatsen är så omfattande under
lång tid. Ett ramverk till en stödfunktion som ska
avlasta delar och hålla samman helheten ligger nu
som förslag. Det är inte fråga om att flytta det
operativa ansvaret, mer att ge stöd och se var
resurser och åtgärder behövs. Arbetet överlämnas
inom kort till en arbetsgrupp för att formalisera och
aktivera funktionen.

Policys och handbok
Under 2018 har det genomförts en översyn av
policys för att anpassa och utveckla dem till dagens
organisation och för framtiden. Exempelvis
anpassning till GDPR, krav från Svensk
Insamlingskontroll (90-kontot) och FRII. Andra
förändringar görs för att vi har utvecklats från det vi
en gång var, när många av våra policys först skrevs,
till den organisation vi är i dag.
Handboken har också reviderats. Användarvänlig och
tillgänglig är två ledord i det arbetet. Den publiceras
inom kort så kom gärna med synpunkter då den är
tänkt som hjälp till alla ideella.

Samverkan med andra organisationer
Under våren blev MPS tillsammans med
Räddningstjänsten Syd, Polisen, Kävlinge kommun,
Lunds kommun, Sjöräddningen, SOS Alarm och MSB
inbjudna till ett forum om framtida samarbete. Det
resulterade i ett gemensamt projekt där frågan nu
drivs.

Avtal och försäkringar
Mycket tid har lagts på att kartlägga avtal och
försäkringar samt förnya dessa. Det har varit ett både
större och mer komplext arbete jämfört med planerat
men det mesta finns nu på plats.
FRII
Under året har vi blivit medlemmar i FRII –
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. En
branschorganisation som arbetar för att alla som ger
till frivilligorganisationer ska veta att pengarna
används på rätt sätt. En ovärderlig garantistämpel för
oss. Vår rekommendation till alla som vill skänka
pengar är att vara pålästa om organisationen
alternativt bara skänka till organisationer med 90konto och/eller som står under kontroll av FRII.

I ett samarbete med Facebook hoppas vi få
klartecken från Polisen att använda en funktion som
används i andra länder. ”Amber Alert” är en
efterlysningsfunktion via Facebook som når personer
inom ett geografiskt område. Tanken är att systemet
ska användas vid vissa LSO-ärenden.

PKS
Tack vare våra viktiga insatser så hade vi även 2018
projektbidrag från Postkodstiftelsen (PKS) för att
utveckla vår organisation. Projektbidraget gällde två
huvudområden: Stärkt insamling och ekonomi samt
stärkt organisation internt. Vi har genomfört de
aktiviteter och åtgärder som projektbidraget krävde.
En slutrapport lämnas till PKS och en målsättning för
framtiden är att uppfylla krav för att få stöd från
Postkodlotteriet. Något som arbetet med PKS och
medlemskapet i FRII ger förutsättningar för.

Intern struktur
På årsmötet 2018 togs beslut om revidering av
föreningens stadgar och avtal. Arbetet lades i en
arbetsgrupp som presenterar resultaten vid årsmötet
2019.
Styrelsearbetet är föremål för ständig effektivisering.
För många frågor går fortfarande till styrelsen vilket
är kvar sedan starten av verksamheten. Vi har nu
också krav från bland annat FRII
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) att
arbetsordning och struktur måste redovisas.
Under året har en SWOT-analys (styrkor, svagheter,
möjligheter och hot) arbetats fram som är en viktig
del i det strategiska arbetet.

Vårt varumärke
Vårt värdefulla varumärke har stärkts kontinuerligt
och under året har vi fått stor uppmärksamhet i
media. Främst tack vare det fantastiska arbete vi gör.
Vår grafiska profil – som vi fick pris för – har betytt
mycket och vi arbetar nu med att skydda och stärka
varumärket ytterligare. Det leder i sin tur till kontakter
med större företag och organisationer vi vill ha som
partners. Vårt varumärke byggs av allt vi gör, allt
omgivningen ser och hör om oss, hur vi agerar och
hur vi uppfattas.

Sponsorer och insamling
Vi är beroende av stöd från medlemmar, givare,
företag och organisationer. Vi är också – genom 90kontot och Svensk Insamlingskontroll – strikt
kontrollerade. Våra kostnader för insamling får inte
överstiga 25 procent av insamlade medel. Under året
har vi avslutat samarbetet med ett
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Ekonomi
Vår ekonomi baseras främst på gåvor och bidrag från
privatpersoner, stiftelser, företag och organisationer.
Vi har, fram till och med 2018, också haft ett
projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen (se ovan).
Under året har vi sett en kraftig ökning av insamling
via sociala medier, Swish och privata gåvor och stöd
vilket är mycket positivt. Vi arbetar också aktivt med
att utveckla företagssamarbeten. Både för små
företag i form av olika stöd samt större företag i form
av partnersamarbeten.

Kompetenssäkringsgruppen
Under året fick denna grupp, som tidigare hette
Utbildningsgruppen, det mer omfattande uppdraget
från styrelsen att säkerställa att vi har rätt
kompetenser i verksamheten. Utifrån detta uppdrag
har gruppen formulerat följande mål:
Att säkerställa att de aktiva i Missing People
har kunskap och erfarenhet att sköta sina
roller i de Regionala avdelningarna.
Att kunna mäta och följa upp att
utbildningar genomförs med god kvalitet.
Att förenkla rekrytering till Lokal Insatsgrupp
genom en tydlig kompetensplan.

För att effektivisera och förenkla ekonomihantering,
fakturahantering och bokföring har ett nytt system –
Fortnox – tagits i bruk. Externa och interna krav på
öppenhet, tydlighet och smidighet tillgodoses nu.
Många kostnadsposter har under året genomlysts,
konkurrensutsatts och omförhandlats. Vi har sänkt
kostnader, effektiviserat och fått mer fördelaktiga
avtal. Vissa tjänster har kunnat avslutas eller
minimeras och vi har kontroll över vilka system vi
verkligen har behov av. 2018 har varit ett år fokuserat
på kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet. Vi
har nu en stabil ekonomi som bas för att bredda och
stärka vår intäktssida och totala ekonomi.

Detta ska leda till att höja och säkra kvaliteten vid sök
och övriga insatser.
Relationer till myndigheter och organisationer
Kompetenssäkringsgruppen har under året arbetat
med att ta fram riktlinjer för hur samarbete med ABF
på lokal nivå ska ske. Detta fungerar inom många
regionala avdelningar och man kommer fortsätta
verka för att samverkan ska ske vid samtliga
utbildningsinsatser.
Interna aktiviteter
Kompetenssäkringsgruppen har under året haft tre
telefonkonferenser för att samordna sina aktiviteter.

Sammanhållning
Allt vi gemensamt gör, i styrelsen, på kansliet och vi
alla i MPS, ska leda till sammanhållning och en ännu
starkare organisation. Om vi inte tar hand om
varandra, respekterar varandra eller om vi startar
interna konflikter så riskerar MPS brytas ner och
försvinna. De största förlorarna är då de som behöver
hittas och alla anhöriga som vi idag hjälper och
stöttar. Det är bara vi i MPS som kan se till att det inte
sker. Vi har haft konflikter som inte ska behöva
uppstå. De har sugit energi, tagit onödig tid i anspråk
och gör bara ont. Låt 2019 bli ett konfliktlöst och
ännu positivare år!

I september hade man en samordningshelg i
Linköping. Några av de viktigaste punkterna som
diskuterades/beslutades var följande:
Enbart Kompetenssäkringsgruppens
utbildningsmaterial får användas. Inget får
tas bort från utbildningsmaterialet, men
förbättringsförslag tas gärna emot och
godkänns av Kompetenssäkringsgruppen
(utbildning@missingpeople.se)
Endast godkända utbildare får användas.
Dessa har dessutom tillgång till de senaste
godkända utbildningsmaterialen.
Enkätundersökning ska skapas för att
kvalitetssäkra utbildningsinsatser.
Lathund för VL
Genomgång och revidering av patrull- och
gruppledarutbildning
Genomgång och revidering av
grönvästutbildning
Missing Peoples terminologi

Tack till alla er som hjälpt oss under året
Vi är väldigt tacksamma för allt stöd och all support vi
fått under året från våra samarbetspartners och
givare. Stödet är oerhört viktigt för vår möjlighet att,
snabbt och effektivt, hjälpa anhöriga att hitta
försvunna personer. Utan det stöd som vi får skulle
inget av det vi gör vara möjligt. Vi vill tacka alla
privatpersoner, företag, organisationer, stiftelser,
skolor, idrottsklubbar och andra som stödjer vårt
arbete genom gåvor och bidrag. Vi tackar också alla
centrala och lokala sponsorer som skänkt utrustning,
lokaler eller tjänster till våra regionala avdelningar.

Mellan telefonkonferenserna och samkörningshelgen
har intensivt arbete skett via nätet.

Jour/ Insatsgruppen
Ansvarig för Jour/Insats:
Christina ”Stina” Hjalmarsson
Andreas Brettman
Ove Wahlgren
Immen Persson
Rune Wellsten
Anneli Dimander
Anna Lindholm Björkman
Bengt Espling
Per Holm

Arbetsgrupper
Nedan följer en sammanställning av våra
arbetsgruppers aktiviteter under året. Den kompletta
redogörelsen finns som bilagor.
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Magdalena Nordsvahn
Mimmi Sandberg
Anders Forsberg
Biggan Ljungberg
Nina Sandin
Linda Andersson (paus)
Sara Hansson (paus)

Södermanland: 18
Norra Västerbotten: 1
Norrbotten: 4
Uppsala: 3
Västerbotten södra: 4
Västernorrland: 2
Värmland: 3
Västmanland: 8
Östergötland: 11
Örebro: 6

Hösten 2018 valde man att inte ta in nya personer för
utbildning då ett nytt system för ärendehantering
skulle införas och därför fokuserade man på att lära
sig det nya sättet att hantera ärenden.

Om jouren
Jouren lider av underbemanning och är för få i
förhållande till det antal anmälningar som kommer in.
Alla hjälps därför åt för att bemanna jouren alla
dygnets timmar. Jouren består bara av ett team och
jour har man i 2 timmar. 2 timmar innan och två
timmar efter ordinarie jourpass så har man ”bakjour”
vilket innebär att man ansluter om ett ärende
kommer in.

Totalt antal ärenden till jouren 2018: 514
Januari: 47 varav 3 fortfarande aktiva
Februari: 36
Mars: 45 varav 2 fortfarande aktiva
April: 42 varav 2 fortfarande aktiva
Maj: 27 varav 1 fortfarande aktivt
Juni: 33 varav 3 fortfarande aktiva
Juli: 49
Augusti: 45 varav 1 fortfarande aktivt
September: 57 varav 1 fortfarande aktivt
Oktober: 39 varav 1 fortfarande aktivt
November: 52 varav 3 fortfarande aktiva
December: 42 varav 4 fortfarande aktiva

Statistik 2018
GA gjorde statistik varje månad över de ärenden som
kom in till jouren, detta för att se hur många ärenden
som hanteras av jouren, och få historik för hur
månaden har sett ut.

149 ärenden avslutades utan insats.
Anledningar till detta kan vara,
bluffanmälningar, nej från polisen eller
oklara anmälningar.
261 ärenden överlämnades till LI.
263 efterlysningar publicerades av Jouren
2018.
Cirka 152 gånger har LI begärt publicering av
skallgång och SMS-utskick.
Cirka 115 interna sökinsatser har gjorts

Det som förs in i statistiken är följande:
Datum när ärendet kom till
jouren/respektive avslutades
Kön och födelseår på den försvunne (inga
namn eller personnummer förekommer)
Hur avslutades ärendet,
glädjande/tragiskt/eller utan insats
Vilket LI ärendet lämnas över till, alternativt
stannade i jouren
Vilken prio jouren har satt på ärenden,
alternativt LSO
Ringde polisen och önskade hjälp?
Hur många skallgångs-sms skickades ut
Hur många efterlysningar som jouren
publicerat
Hur många ärenden ledde till
sökinsats/internsök
Vid varje månadsskifte publicerades i ALI hur den
föregående månaden har sett ut, och målet är att
kunna göra en ”årskrönika”. 2018 skickades 77
värdebevis ut, till LI och jour, kostnad 26´000 kr.
NGO PRO
Under året har vi sett en klar förbättring. SMS skickas
ut omgående och det har sällan varit problem med
SMS-utskicken.

Fördelning av ärenden 2018
Blekinge: 3
Dalarna: 12
Fyrbodal: 14
Gotland: 1
Gävleborg: 4
Göteborg: 20
Halland: 3
Jämtland: 2
Jönköping: 8
Kalmar: 5
Kronoberg: 1
Skaraborg: 6
Skåne: 33
Stockholm: 85
Sjuhärad: 4

Missing Peoples hemsida
Jouren har under 2018 även hanterat och publicerat
efterlysningarna på hemsidan.

LI Support
Gruppansvarig: Christina ”Stina” Hjalmarsson
Immen Persson
Per Holm
Andreas Brettman
Lena Nordmark
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Inkomna rapporter från några
regionalavdelningar (RA)

Informationsmöten har genomförts med LI
och ”hela” MPS Blekinge.
Delar av RLG Blekinge har haft planeringsoch uppföljningsmöten med
representanterna från Kalmars RLG/LI

Blekinge/ Kalmar
RA Blekinge arbetar med att stötta Kalmar i deras
återuppbyggnad som ett starkt och självgående RA.
Målsättningen är att utse Kalmars RLG vid ett
extraval under våren 2019.

Fyrbodal
Antal sökinsatser
14 ärenden

Antal sökinsatser
Kalmar: 5
Blekinge: 3

Utbildningsaktiviteter:
I augusti har utbildning i Efterforskning av
Försvunnen Person, Missing Peoples version, hållits i
Borås under ledning av Peter Öhqvist och Anna
Österberg. Från FyrBoDal deltog Sigbritt Lagervall,
Hasse Lagervall och Anders Forsberg.

Utbildningsaktiviteter
EPF (Efterforskning Försvunna Personer) 5
av 9 deltagare i Blekinge och 2 av 2 i Kalmar
Grönvästuppdatering: samtliga i Blekinges LI
PL/GL: 8 i Blekinge och 19 i Kalmar

Finansiering av verksamheten:
Under år 2018 har RA FyrBoDal haft intäkter på
sammanlagt 94 601 kr.

Relationer till myndigheter och organisationer
I både Blekinge och Kalmar har relationerna till
polisen stärkts. Polisens kalla fall-grupp i region syd
och polismyndigheten i Blekinge och Kalmar har givit
MPS mycket positiv feedback. Även i media har man
”öst” beröm över våra insatser.

Vi har fått 25 000 kr i bidrag från
Källvikenstiftelsen, som gjort det möjligt för
oss att köpa in en ny drönare till RA
FyrBoDal.
Vi sökte bidrag från Odd Fellow-logen nr 68,
Christopher Polhem, Trollhättan, på 25 000
kr för inköp av 2 st. nattkikare och 2 st.
värmekameror.
Missing People FyrBoDal har fått årets
“Systergåva” från Rebeckalogen. Gåvan
uppgår till 5 000 kr.
Hasse Lagervall har mottagit en gåva från
Uddevalla Skansen Rotaryklubb. Gåvan
uppgår till 2 360 kr.
Handelsbankens kontor i Trollhättan har
sponsrat med avgiften Loomis tar ut för att
vi ska kunna sätta in pengarna från
insamlingsbössorna på MPS 90-konto. För
år 2018 uppgår sponsringen till 2 769 kr.

God relation har byggts upp med SSRS i Kalmar, som
deltog med stora resurser vid ett av söken.
Röda Korset har uttalat en stark vilja att hjälpa till
med olika utbildningsaktiviteter, t ex i krishantering.
Finansiering av verksamheten
Den största finansiären år 2018 är Sparbankstiftelsen
Kronan som - efter ansökan från oss - givit ett
”öronmärkt” bidrag på 25 000 kr.

Utåtriktade aktiviteter
Kenneth Edström och Hasse Lagervall hämtar i
januari vår nya båt hos Fritzés i Mellerud. Båten har
kunnat köpas in tack vare medel som har samlats in
via våra insamlingsbössor.
Vi har köpt in ett antal LED-armband för att
användas vid mörkersök för att markera vem som går
längst till höger respektive längst till vänster samt
riktkarlen i en patrulls skallgångskedja.
Ytterligare 2 st ljudförstärkare har köpts in. LI
FyrBoDal förfogar nu över sammanlagt 3 st
ljudförstärkare. Ljudförstärkaren gör att rop på hjälp
kan uppfattas av sökpatrullen på längre håll.
I mars blev Kenneth och Hasse intervjuade av de som
producerar podcasten ”En mörk historia”.

Utåtriktade aktiviteter:
Vi har aktivt sökt uppmärksamhet i media
och fått dem att skriva artiklar om MPS som
organisation och hur vi genomför
sökinsatser.
Vi har gjort ett flertal presentationer av MPS
verksamhet för olika föreningar.
Öppna infomöten har genomförts i Kalmar
och Karlskrona. Mötet i Kalmar var mycket
framgångsrikt och ledde i förlängningen till
att vi nu har 19 nya patrulledare i RA Kalmar.
Vi har varit i kontakt med ett antal
hundklubbar med målsättningen att skapa
intresse för MPS hudverksamhet samt
utbilda och certifiera hundar i både Blekinge
och Kalmar.

Jönköping
Antal sökinsatser
8 st. Vi har även stöttat Kalmar och tagit hand om 3
st ärenden åt dem.
Utbildningsaktiviteter:
EFP-utbildning i Kalmar där 1 deltog.

Interna aktiviteter:
RLG Blekinge har omväxlande haft möten
live och per telefon.
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Relationer till myndigheter och organisationer
Tack vare de många insatser vi har haft i Jönköping
så har vi kommit en bra bit på väg och har ett mycket
gott samarbete med polisen.

Informationsmöten har genomförts med LI och ”hela”
JÖS. Under november/ december bytte vi VL och
Tessan Jigfjord blev tf VL.
Ledningsgruppen har för ”JÖS” varit denna:
VL Hanna Wernersson/ Tessan Jigfjord
OC Magnus Idebro
AC Tessan Jigfjord
GC Lotta Klang Bergström
Fordon Mikael Wernersson
Hund Berthold Franzén

Finansiering av verksamheten
Vi har förbättrat arbetet med vår befintliga sponsor,
Riksbyggen i Nässjö, vilket gjort att vi har en bas i
Nässjö där vi har allt i samma byggnad, förråd,
utbildningslokal, möteslokaler, restaurang och
övernattningsrum. Vi bokar lokaler själva via deras
hemsida och har egen nyckel.
Utåtriktade aktiviteter
Jönköping har genomfört 6 st föreläsningar, vilka har
varit väldigt uppskattade av åhörarna.
Interna aktiviteter:
I november anslöt vi oss till
Östergötland/Södermanland då vi har lite för lite
utbildade personer som kan agera vid sökinsats. Så
from november är vi JÖS,
Jönköping/Östergötland/Södermanland.

Kronoberg
Antal sökinsatser
1 st.

Östergötland/ Södermanland
Östergötland och Södermanland beslutade att under
2018 slå ihop sig då vi inte hade tillräckligt med folk
att få ihop en ledningsgrupp. Under sista delen av
2018 bad även Jönköping om att få stöttning och vi
bildade ett RLG på prov. Detta kom i Missing Peoples
mun att kallas för JÖS.

Utbildningsaktiviteter:
Patrulledarutbildning i Vislanda
GV utbildning Växjö,
10 godkända hundekipage
CISA konferens Linneuniversitetet Växjö,
Suicidprevention 2 dagar
Möte med Office IT Partner i Växjö som
sponsrade oss med bärbara datorer.

Antal sökinsatser
Östergötland 14 ärenden
Södermanland 18 ärenden

Finansiering av verksamheten
Vi fick kontor i Älmhult på Folkets Hus/ABF.

Utbildningsaktiviteter
EFP-utbildning där 5 från Östergötland och 1 från
Sörmland deltog.

Utåtriktade aktiviteter
Föreläsning i Kosta om Missing People för
poliser i Region Syd som går MSO/EFP utb.
Efterlysning på ryttare som kan hjälpa till
med häst vid eftersök av försvunnen
person. Detta fick ett enormt gensvar både
hos ryttare men också hos media.
Möte i Ljungby med kommunens
säkerhetssamordnare, kommunikatör och
räddningschef om att hitta former för ett
samarbete.

Insamlingsaktiviteter
Inga särskilda insamlingsaktiviteter genomförda.
Relationer till myndigheter och organisationer
I både Östergötland och Södermanland har
relationerna till polisen stärkts och samarbetet mellan
oss är stabilt.
Finansiering av verksamheten
Inga aktiva insatser har gjorts för att generera pengar
till RA.

Norrbotten
Året som har gått har bestått mycket i att landa efter
tidigare år. Vi har arbetat med bemötande och tillit
internt. Vi har värdesatt respekt och bemötande mot
varandra internt, då det har varit det övervägande då
ideella Grönvästar lämnat pga. tidigare år.

Pelikan Selfstorage sade upp hyresavtalet med oss
vilket innebar att i Linköping fick vi flytta förrådet till
Budoklubbens lokaler som lånar oss en yta i deras
källare utan avgift.
Utåtriktade aktiviteter
Vi har aktivt jobbat för att synas i media vid
sökinsatser och för att värva nya medlemmar.
Vi har gjort ett fåtal presentationer av MPS
verksamhet för olika föreningar.
Vi hjälpte till vid Handelskortegen i Linköping.

Antal sökinsatser
4 stycken.
Utbildningsaktiviteter
EFP-utbildning 5 från Östergötland och 1 från
Sörmland

Interna aktiviteter:
RLG har omväxlande haft möten live och per telefon.
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Finansiering av verksamheten:
Föreläsningarna har bidragit till sponsring av material.
Lions Luleå – Laptop & skrivare
Arcturus Damklubb Boden – 2st Marin
kikare, pärmar, plastfickor, kabelvinda
Innerwheels Boden – 5 000 kr till RA
Norrbotten
Sedan har Sparbanken Nord givit RA
Norrbotten 25,000 kr efter en ansökan av en
privatperson i kundmiljonen i deras bank.
I början av 2018 fick LI Luleå en lokal
sponsrat av det kommunala bostadsbolaget
LuleBo efter att VL skickat ett mail till
kommunalrådet.

Utåtriktade aktiviteter
Träffpunkt Simonsland 31/1, föreläsning
Handelsbodens kortege för insamling till
MPS i Göteborg 24/5
Nationaldagen i Borås 6/6 Kortege
Fotografering av MPS Sjuhärad hos fotograf
Mikael Olsson, Rydboholm
Charlotte Wiik och Lars Adolfsson från
”Försvunna Personer Göteborg” föreläste
den 5/12
Föreläsning Hemvärnsgården i Fristad 11/12
Föreläsning Lions Ulricehamn december
Julbord sponsrat av The Company i Borås
29/11

Utåtriktade aktiviteter
deltagit på det stora Räddningsloppet i Piteå, drivet
av brandkårens idrottsförening, marknader etc.
Vi har haft ett antal föreläsningar på förfrågan samt
intresse efter mail av VL.
Interna aktiviteter
RA Norrbotten har även påbörjat ett dokument för
stor sökinsats som det kommer fortsättas att arbeta
med under 2019.

Sjuhärad
Antal sökinsatser
7 stycken

Skåne
Antal sökinsatser
Under 2018 tog vi i Skåne emot 33 ärenden om
försvunna personer som krävde sökinsatser, flera av
dessa har krävt flera insatstillfällen innan dom kunde
avslutas. Med oss i bagaget hade vi dessutom gamla
försvinnanden som sysselsatt oss ett flertal tillfällen
bl:a med insatser från dykare. Utöver de ärenden som
överlämnats till oss har insatsgruppen startat upp
planeringen inför en sökinsats i ett antal ärenden
som sedan inte blivit överlämnade till oss. Under året
har vi också tillsammans med Blekinge bistått polisen
i deras försök att finna en lösning på Lelle
Hildebrands försvinnande för 19 år sedan.

Utbildningsaktiviteter
repetitionsutbildning för Grönväst,
repetitionsutbildning i ProLocate
EFP-utbildning (Efterforskning Försvunna
Personer) anordnat från centralt håll.
Relationer till myndigheter och organisationer
Vi har en nära kontakt med Polisen i Borås och
samverkar i anslutning till sök med avdelningen
”Försvunna Personer” m.m.
MPS Sjuhärad var inbjudna till nationaldagsfirandet
där vi med vår flagga, skänkt av Borås Stad gick i
kortege genom staden och avslutades i Stadsparken.

Eftersöken i Falkenberg engagerade oss mycket.
Några från vår LI och LRG deltog fysiskt i Falkenberg.

Vi har ett gott samarbete med Sveriges Radio P4
Sjuhärad, Borås Tidning som hjälper oss att få ut
information om sökinsatser och utbildningar.
Samarbete fortsätter med andra organisationer med
syfte att värva fler medlemmar till MPS samt ta del av
varandras utbildningar och kurser såsom ABF
Sjuhärad och Medborgarskolan.
Samarbetet med Civilförsvarsförbundet Borås
fortsätter.

Utbildningsinsatser
Rekryteringen av nya medlemmar med intresse för
att engagera sig lite mer gick trögt under första
halvåret men blev sedan bättre. Vår lokala Facebook
sida bidrog till detta. Under året hade vi tre stycken
PL/GL utbildningar och lika många uppdateringar. En
GV grundutbildning och två uppdateringstillfällen för
GV. För GV hade vi också en centralt planerad EFP
utbildning som var mycket uppskattad. En HLRutbildning genomfördes med hjälp av Röda Korset.
Vår hundgrupp genomförde ett slutprov för nya
ekipage och en funktionskontroll för befintliga
ekipage.

Finansiering av verksamheten
Inga aktiva insatser har gjorts för att generera pengar
till RA.
Pelikan Selfstorage sade upp hyresavtalet med oss
vilket innebar att i Linköping fick vi flytta förrådet till
Budoklubbens lokaler som lånar oss en yta i deras
källare utan avgift.

Insamlingsaktiviteter
Handelsboden kortegen som även i år hade Missing
People som mottagare av insamlade medel gick
mellan Malmö och Löddeköpinge med många MC7

ekipage. Flera från oss var på plats både i Malmö och
i Löddeköpinge.

Vår lokala Facebooksida har rönt stort intresse och
har nu ca 4.800 följare. Via denna sida har viss
sponsring inkommit, nya medlemmar/ PL/GL
rekryterats.

Relationer till myndigheter och organisationer
Våra relationer till myndigheter är i Skåne mycket bra.
Vi har ett mycket bra samarbete med polisen i
samband med sökinsatser. Polisen deltar också som
lärare vid våra utbildningar. Under året har vi haft
hjälp av kustbevakningen med dykinsatser. Även
sjöräddningen har medverkat.

Interna aktiviteter
Vi har haft nio fysiska ledningsmöte och två
telefonmöten.
Vår hundgrupp har utvecklats och blivit större.
Hundekipagen träffas och tränar i stort sett varje
helg.

Vi har deltagit i och presenterat Missing People vid
två konferenser med bl:a Räddningstjänsten Syd,
Röda Korset mfl. om en digital samverkansform
arrangerad av Win Guard, Ideon i Lund.
Möten med FRG i Kristianstad och Vellinge har ägt
rum.

I oktober flyttades vårt förråd på brandstationen i
Ystad till ett eget förråd/garage i Hörbytrakten. Detta
mycket för att ha en mer central placering samt
uppvärmt förråd för att vårt mtrl ska må bra.

Vi har också mycket goda kontakter med framförallt
Lions/Rotary och Inner Wheel.

Värmland
Med ”Missing People ögon” sett har vi i Värmland haft
ett mycket lugnt 2018. Ett antal försvinnande som
aldrig lett till sök för oss har vi haft men även de
fallen har varit färre än föregående år. Tack vare
detta har vi kunnat lägga fokus på att marknadsföra
oss och att utbilda.
Antal sökinsatser
3 stycken
Utbildningsaktiviteter
Patrulledarutbildning, 12st deltog
Patrulledarutbildning för hundförare, 6st
deltog
EFP-utbildning, 14st deltog
Grönvästutbildning, 4st deltog
Under året fick vi ytterligare ett par ekipage i vårt
register och vi har nu drygt 20 hundar med
hundförare som är utbildade och godkända av
Polisen och Försvaret och förstås godkända av MPS.

Finansiering av verksamheten
Vi har under året mottagit pengar från Sparbanken
Skånes stiftelser för att inköpa ett sambands-fordon.
Detta fordon överlämnades till oss den 14 oktober.
Det var då utrustat för att klara av våra insatser. Delar
av utrustningen har sponsrats av Teleservice i Sjöbo.
Ytterligare ett bidrag från Sparbanken Skånes
stiftelser har erhållits för att bekosta hyra för
garage/förråd samt utveckling av verksamheten i
Skåne. Detta är ett årligt bidrag som lämnas i tre år.
Viss aktivitet med insamlingsbössor har skett.
Tillgången på kontanter hos allmänheten märks i
negativ mening. Flera företag och privatpersoner har
under året sponsrat oss med diverse material, tex
skrivare, färgpatroner, kikare mm.

Relationer till myndigheter och organisationer
Vi har under året inlett ett nära samarbete med ABF
som nu upplåter sina lokaler till våra möten och
utbildningar.
Finansiering av verksamheten
Nya Wermlands-Tidningen (NWT) har under året varit
mycket generösa med våra pluggannonser. Vi har
sett vår logga, med tillhörande text, i tidningen ofta
flera gånger i veckan och ofta som här, på
förstasidan: Ekonomiskt har vi inte haft något tillskott
under 2018 men lever fortfarande på stipendiet från
Helmiastiftelsen som vi fick i slutet av 2017.

Utåtriktade aktiviteter
Möte för att presentera Missing People tillsammans
med RA Stockholm på Trafikflyghögskolan i
Ljungbyhed och deras utbildning av drönarpiloter.
Informationsträff i Lund för drönarpiloter gav
tillsammans med besöket på Trafikflyghögskolan ett
trettiotal intresserade.
Ett trettiotal föreläsningar har under året ägt rum för
Lions, Rotary, Inner Wheel, pensionärs-organisationer
mfl. Ett flertal av dessa föreläsningar har inneburit
ekonomiska bidrag till Missing People.

Utåtriktade aktiviteter
Marknadsdagarna i Forshaga, 2 dagar
Tassemarten (Hammarö)
Motordagen (Skoghall)
Blåljusdagen (Torsby)
Likenäsdagen, norra Värmland
Fastingen (Kristinehamn)
Handelsbodens 10-årsjubileum, Karlstad
Handelsbodens Mc-Kortegen, Karlstad
Bomässa, Karlstad
Svenska Turistföreningen
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Vi har även informerat om vår verksamhet
hos Rotary, Seniorernas hus och ABF.

Västmanland
Inledningen av Verksamhetsåret 2018 för Missing
People Västmanland präglades av en sökinsats där
Polisen bad oss om hjälp att hitta något som skulle
kunna leda till en lösning av en persons försvinnande.
I juni hittade vi nergrävda kvarlevor som senare
visade sig vara denna person. En misstänkt mördare
ställdes inför rätta i november och domen väntas
falla i februari 2019.

Interna aktiviteter
Under våren-sommaren deltog några från MPS
Värmland i en filminspelning där Missing People hade
en relativt central roll. Ett holländskt filmbolag
producerar filmen som har premiär i mitten av
februari 2019.

Västernorrland

Antal sökinsatser
Västmanland 8 ärenden

Under året har Västernorrland och Jämtland varit
mer sammanlänkat än tidigare,
då både aktiviteter och sökinsatser har varit
samkörda.

Utbildningsaktiviteter:
17 Mars höll vi en Patrulledarutbildning
27 oktober höll vi en GV- utbildning samt
uppdatering för befintliga GV
16–17 juni gick delar av LI EFP-utbildning i
Uppsala

Antal sökinsatser
Västernorrland 2 st., Jämtland 2 st.
Är till antalet två varav ett är ett äldre pågående.
Utbildningsinsatser
3 föreläsningar om Missing People:
1 grönvästutbildning
3 Patrull-&gruppledare utbildningar
HLR: 25/3 & 18/4
Utåtriktade-/ insamlingsaktiviteter, övrigt
28–29/4 Vårmässan i Sundsvall, börjar bli ett
återkommande event vi får stå på.
1–3/6 Expo Norr Östersund, Första gången vi fick stå,
men har redan bokat in oss i år igen.
17–19/8 Selångers marknad vart en lyckad helg som
gav 68 namn till skallgången och hela 35 nya
medlemmar.

Insamlingsaktiviteter
24 Maj medverkade vi på Handelsbodens
mc-kortege i Västerås
16 Maj träffade vi alla yttre befäl i
Västmanland och berättade om hur vi kan
hjälpa dem i sök efter försvunna personer
2 juni medverkade vi på
krisberedskapsveckan i Surahammar

Relationer till myndigheter och organisationer
Vi har under året endast haft ett organiserat samtal
med myndighet, en mindre sittning med
polishundansvarige i vårat område, så vi fick deras
syn på våra sökhundar och hur de vill att vi ska
hanterar våra hundpatruller.
Sen har vi haft löpande diskussioner med polis,
fjällräddare och räddningstjänst under pågående
sökinsatser, med mycket god feedback till vår
organisation.

Finansiering av verksamheten
Vi har inga fasta kostnader i Västmanland. Vi
sponsras med förbrukningsmaterial och förtäring vid
möten mm av olika ICA-butiker i Västerås
Lokal delar vi med FRG Hallstahammar, men kommer
förhoppningsvis under 2019 få en egen lokal
sponsrad av Hallstahammars kommun

Finansiering av verksamheten
I samband med sökinsatsen vi är involverade i
Strömsund, genomfördes det en insamling på
Facebook av Riksteatern Strömsund vars mål på
2000 kr överskreds fem falt och stannade på strax
över 100 000 kr till Missing People.
Och nyligen fick vi veta att Valmet kommer ge oss
verksamhetsstöd med 3000 kr detta år.

Vi har ett samarbete med ABF gällande
utbildningslokaler samt förtäring i samband med
utbildningar.
Vi har samarbete med två olika helikopterföretag
samt ett företag som har båtar som hjälper oss vid
sökinsatser.

Interna aktiviteter
Delar av hundgruppen hade möjlighet att få träna
med amerikanska tränare i mantrailing (id-sök)
Hundgruppen har haft ca 24 organiserade
gemensamma träningar under året,
och oräkneligt antal spontanträningarna. Fem
ekipage har godkänts under året
Vi har under året haft nio RLG-möten.
Vid tre av dessa har vi haft medlemsmöte samt en
städdag av bussen.
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