Missing Peoples valberedning föreslår
följande kandidater verksamhetsåret 2020
					Typ av val		

Period
Sekreterare		
Malin Thiel				Nyval 			1 år
Kassör
Maria Langwall			 Nyval 			

2 år			

Ledamöter
Hasse Lagervall			Omval			2 år
Samuel Persson			
Omval 		
2 år
Anna Stinger				Nyval 			1 år
Claes Salomonsson			Nyval 			1 år
Revisor
Anna Wretholm 			
Auktoriserad revisor
Allegretto Revision AB
Lekmannarevisor
Lars Svensson
		

Omval 		

1 år

Nyval 			

1 år

Revisorssuppleant
Nils Thuresson
		
Nyval 			
1 år
					
OBS: Magnus Idebro, ordförande, sittande. Valdes på 2 år vid årsmötet 2019.
Övriga nomineringar till valberedningen var:
Thomas Hallberg
Marie Ekelund

Presentation av kandidaterna
Malin Thiel, sekreterare 1 år, nyval
Jag är bosatt i Sollentuna, gift och har två söner. 
Jag har mångårig erfarenhet av ideell sektor genom arbete som insamlings& kommunikationschef hos Rädda Barnen och just nu som chef för privatmarknad på SOS Barnbyar. 
Min förhoppning är att kunskapen jag skaffat inom insamling, marknadsföring, affärsutveckling och varumärkesarbete kan bli värdefull för Missing
People Sweden.
Har även erfarenhet av ledningsgrupparbete från näringslivet och av att arbeta nära samt rapportera till flera styrelser. Jag har dessutom ett mångårigt
engagemang i olika föreningar och då bland annat i roller som sekreterare
och som ordförande.

Maria Langwall, kassör 2 år, nyval
Jag är född -63 och bor i Mälarhöjden i södra Stockholm. Sambo med Gustaf och dottern Julia, 14 år.
Jag är uppvuxen i Dalsland samt på västkusten och har bott utomlands i flera år – i USA, Spanien, Portugal och Grekland, men är sedan 23 år inbiten
stockholmare.
Min bakgrund finns i rese- och restaurangbranschen, men sedan drygt 10
år arbetar jag som ekonomichef i Preem AB. Där har jag personalansvar
för cirka 50 medarbetare och är ansvarig för koncernredovisning, financial
controlling samt skatt- och tullfrågor för hela koncernen.
Jag har massor av positiv energi och drivkraft och en stor erfarenhet av att
leda, utveckla och samarbeta med människor. Jag är ganska orädd som
person och övertygad om att det mesta är möjligt.
Allt det vill jag ta med mig och bidra med till styrelseuppdraget hos Missing
People Sweden, förutom mitt ekonomiska kunnande från 30 års arbete inom
ekonomi och controlling i olika ledande positioner.
Jag är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg.
När jag är ledig tycker jag om att träna, umgås med familj och vänner och
att resa, främst till vår lägenhet i Palma på Mallorca.

Presentation av kandidaterna
Hasse Lagervall, ledamot 2 år, omval
Jag är 71 år, gift, två vuxna döttrar och fem barnbarn och är uppvuxen och
bosatt i Trollhättan.
Är idag ledamot i Missing People Swedens styrelse sedan årsmötet 2019,
verksam inom organisationen sedan 2013.Tidigare lekmannarevisor under
flera år i Missing People Sweden. Jag är även VL i RA FyrBoDal.
Jag kan tillföra styrelsen den starka anknytningen till den verklighet våra
regionala avdelningar och lokala insatsgrupper har att hantera.
Ordning på organisationens ekonomi är A och O för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre på att hitta försvunna personer. Utbildning och teambildning för våra RLG och LI är också områden som vi behöver lägga fokus
på. Organisationen måste fortsätta att växa både när det gäller antal medlemmar och aktiva volontärer (grönvästar), för att vi ska klara av att bättre
hantera våra ärenden och genom medlemstillväxt få en stark och stabil ekonomisk grund att stå på för den administration som är oundviklig i en större
organisation.
Våra regionala avdelningar måste bli mer delaktiga i olika frågor och också
kunna ta ett ansvar för den egna ekonomin samt medlemsrekrytering.
Vi måste få bättre ordning och enklare administrativa system när det gäller
att hålla reda på vilka som är aktiva volontärer och vilka som har tillgång till
våra olika system.
Så snart ekonomin tillåter det, se till att ordna konferenser/kurser för våra
aktiva volontärer, för att kunna utveckla rutiner och organisationen vid sökinsatser.
J ag har arbetat, så gott som hela livet på bank, från vaktmästare som
16-åring till ställföreträdande kontorschef på kontoret i Trollhättan.
Redovisningschef under en period på regionbanken i Göteborg. Chef för
administrativ rationalisering på densamma, under den tid då banken datoriserades. Avslutade arbetet på banken vid pensioneringen med att arbeta
med framförallt, företagsrådgivning på ett av bankens större lokalkontor på
västkusten.
 yssnar mycket på musik, allätare, men ska jag betala för att lyssna på nåL
got så blir det opera.Tycker om att läsa, men det har blivit för lite tid till det
efter att jag kom med i styrelsen.
Reser gärna och då framförallt inom Europa. Frankrike och Italien är favoritländer. Går gärna promenader i skogen tillsammans med hustrun.

Presentation av kandidaterna
Samuel Persson, ledamot 2 år, omval
Större delen av min yrkeskarriär har varit inom näringslivet i olika roller inom
IT. Jag har under 25 års tid arbetat som konsult och därmed fått inblick i
många olika typer av verksamheter och områden, allt från retail, processindustri, läkemedel, hälsovård, bank & finans, media, med mera.
Som en del i min professionella utveckling insåg jag ganska tidigt hur viktigt
det är att odla nätverk, men även att behålla och strukturera upp sitt nätverk.
Jag har startat en del större nätverk men även engagerat mig i flertalet professionella nätverk. Ett av dessa är Styrelseakademin, en intresseförening
för professionella styrelseledamöter samt de som vill lära sig mer om detta.
Missing People Sweden kom jag i direkt kontakt med i samband med en
bekants försvinnande. Jag fick se hur arbetet fungerade. Jag gick PL/GL
utbildning 2016 och har deltagit i de sök där det har funnits möjlighet.
Sedan 2018 sitter jag i styrelsen, idag som vice ordförande och utökat ansvar för kanslifunktionen.
Blev nyligen vald till verksamhetsledare för RA Skåne.

Anna Stinger, ledamot 1 år, nyval
Född -68 och ursprungligen från Skåne, flyttade till Stockholm 1990.
Bor i Sollentuna med man, två barn och en hund.På fritiden tycker jag om
träna med min hund. Idag mest vardagslydnad, då hon blev sjuk då vi skulle
börja träna bland annat bevakning.
Mina nuvarande befattningar: Grundare och vd, Anna Stinger AB - konsultfirma med inriktning på varumärkes/kommunikationsstrategi och kommunikations/konceptutveckling samt Facilitator Marknadschefsgruppen, Leaders
Alliance.
 ina tidigare befattningar; Åhlens - Marknadsdirektör, Q-Med - Global Head
M
of Marketing, Tele2 - Head of Brand & Communications
Jag har även fått flera utmärkelser: Sveriges bästa marknadschef, kategori
kläder (2011), Årets Marknadschef (2006)
Till Missing People Swedens styrelse kan jag bidra med: Gediget varumärkeskunnande, strategiskt fokus och nya perspektiv. 

Presentation av kandidaterna
Claes Salomonsson ledamot 1 år, nyval
63 år, sambo med Tina, tre söner (Pelle, Kalle och Olle) från ett tidigare
äktenskap, samt katterna Gin och Tonic. Bor i villa i Trollbäcken, Tyresö.
Fritiden ägnas åt sommarhuset i norra Bohuslän, spelar själv tennis och ser
gärna när Färjestad BK spelar ishockey.
I själ och hjärta värmlänning och på många sätt fortfarande journalist. I 20
år jobbade jag nämligen som journalist, växte upp under ett redaktionsbord
på Karlstads-Tidningen där min pappa var chefredaktör och mamma skötte
ekonomin.
Med den lilla tidningen som skola och en fil-kand-examen i bagaget gav jag
mig ut i yrkeslivet. Först till VLT i Västerås som nyhetsreporter, sedan på
en branschtidning innan jag hamnade i den förhatliga och älskade kvällstidningsvärlden. Först som ”lokalredaktör” i Stockholm för Göteborgs-Tidningen, sedan som tidningens korrespondent i London i två år. Därefter vidare till
konkurrenten Aftonbladet som kvälls- och kriminalreporter, debattredaktör,
bildchef och slutligen nyhetsreporter på webben.
Från journalistiken var steget inte långt till PR-världen. Först som anställd på
tre PR-byråer innan jag startade egen byrå ihop med tre andra grabbar, där
som vd. Tio år blev det med PR. Byrån gick bra, men ödet förde mig över till
kundsidan och vår största kund SJ. Där var jag först ansvarig för deras tidningar, bland annat chefredaktör för Kupé, innan jag vid en omorganisation
fick ansvaret för hela SJ:s externkommunikation.
Sex år senare klev jag in som presschef på Axfood med matkedjor som
Willys och Hemköp, där jag nu efter fem år, klivit av för ett nytt liv som pensionär/egen företagare.
Jag kan bidra till verksamheten med pressfrågor, PR och min långa erfarenhet av kommunikation. Jag kör gärna medieträningar och medieskolor, om
att jaga (PR) och jagas (kris) av journalister, hur man får ut sina budskap
och vikten att vara förberedd.
Att öka kännedomen och bygga varumärket är något av det jag hoppas
kunna bidra med genom mitt engagemang i Missing People Sweden.

Presentation av kandidaterna
Anna Wretholm, revisor omval, 1 år
Bosatt i Stockholm.
Arbetar på Allegretto Revision AB som auktoriserad revisor.
Gjort revision på Missing People i fyra års tid.
Fritidsintressen är hästar och familjen.

Lars Svensson, lekmannarevisor 1 år, nyval
J ag är 73 år och bosatt i Ulricehamn
Jag har, under den verksamma tiden, alltid verkat inom den grafiska branschen och haft ledande positioner i ett flertal grafiska företag och då inte
minst i ett eget bolag under 25 års tid. Även inom den militära sektorn har
jag haft chefsroller. 
Har tidigare varit kassör i Missing People och tillhör region Sjuhärad, samt
varit medlem sedan 2014. 
Sedan 2011 är jag ordförande i en lokal bostadsrättsförening och det är den
enda officiella roll jag har för närvarande. 
Fritiden ägnas åt vardagsmotion och då företrädesvis orientering, cykel och
skidåkning på längden. Jag verkar även, på frivillig basis, för att hålla rent i
Ulricehamns närmiljö.
Nils Thuresson, revisorssuppleant, 1 år, nyval
Bosatt i Marhult.
Driver eget företag inom mat- och resesektorn. Aktiv inom MPS under ett par
år i mitten på 2010-talet, satt som gruppledare för det som då hette insatsgruppen med ansvar för insatser och rutiner inom Missing People Sweden.

