Föreningsadministration

Årsberättelse 2019

Vid utgången av 2019 hade föreningen
3198 betalande medlemmar.

Styrelsen för Missing People Sweden
lämnar här sin redovisning för
verksamhetsåret 2019.

Styrelsen har sedan årsmötet 14 april
2019 bestått av:
Magnus Idebro, ordförande
Samuel Persson, vice ordförande
Kicki Erkers, kassör
Magdalena Nordsvahn, sekreterare
Linda Kaplan
Hasse Lagervall
Carin Kvarforth
Styrelsen har under året haft 20
styrelsemöten och 6 arbetsdagar.
Styrelsen tackar alla föreningens eldsjälar
för 2019. Utan alla er ideellt arbetande
människor och hundar skulle det inte
finnas någon verksamhet. Stort tack!

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.

Väsentliga händelser 2019
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.

Under 2019 - vårt åttonde verksamhetsår
- är det mycket som har hänt. Vår jour tog
emot 588 ärenden, 287 sökinsatser
genomfördes och våra frivilliga sökare
spenderade totalt 114 882 timmar ute i
fält. 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.

Kansliet
Vårt kansli har en viktig roll i hur och att
vår organisation fungerar. Mycket har
förändrats under året och många har
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bidragit till att kansliet fungerar allt bättre.
Arbetsbelastningen
har under året stundtals varit hög och
åtgärder behövs för att de ska kunna
fokusera mer på bland annat
kommunikation, insamling och att fortsatt
stärka vårt varumärke.

bli förmånstagare i PostkodLotteriet inom
ett par år.
Vi har byggt grunden och tagit fram
verktygen vi behöver för att nå våra mål,
så som budget och aktivitetsplan, sett
över och uppdaterat vårt erbjudande och
vår paketering till samtliga målgrupper
och en etisk policy för
företagssamarbeten finns nu på plats. Vi
har kommit igång med regelbunden
telemarketingbearbetning mot både
privatpersoner och företag, genomfört
vår första integrerade julkampanj och
sänkt kostnader genom att byta tryckeri.
Detta har resulterat i att vi värvat fler
medlemmar än någonsin, slagit
insamlingsrekord på Facebook och fått in
två nya långsiktiga
företagssamarbetspartners.

Arbetsgrupper
Många initiativ kommer från våra
regionala avdelningar (RA) och lokala
insatsgrupper (LI). Ett ständigt arbete
pågår för att effektivisera verksamheten.
Under året har vi haft 8 arbetsgrupper om
bidragit med tid och kunskap:
IT-grupp
Jour/Insatsgrupp
Materielgrupp
Kompetenssäkringsgrupp
Svåra fall
GIS-grupp
GDPR-grupp
UAV-grupp

Vi har också skapat en
kommunikationsstrategi som liksom
insamlingsstrategin följer vår
verksamhetsstrategi, vår vision och våra
ledord. Kommunikationsstrategin är en
långsiktig plan, som beskriver hur
kommunikationen ska bidra till att nå våra
övergripande mål och omfattar både
extern och intern kommunikation.
Strategin omfattar budskap, kanalstrategi,
bildpolicy och press och PR.

Samverkan med andra organisationer
MPS har under året fördjupat samarbetet
med Sjöräddningssällskapet samt MSB.
Under tidig vår 2020 kommer MPS vara
en av deltagarna i en MSB-dag för att
diskutera frivilliga organisationer vid kris.
Intern struktur
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 Giva Sverige
att arbetsordning och struktur måste
redovisas.
Insamling och kommunikation
Under verksamhetsåret har vi jobbat
aktivt med vårt kommunikations- och
insamlingsarbete, både strategiskt och
operativt. Vi har renodlat roller och ansvar
på kansliet och rekryterat
insamlingskompentens.
Insamlingsstrategin är uppdaterad och
anger nu var vi ska långsiktigt och hur vi
ska ta oss dit, ett av målen är att samla in
över 5 miljoner kronor och därmed
kvalificera in till att kunna ansöka om att

Policys och handbok
Under 2019 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 Giva
Sverige. Andra förändringar görs för att vi
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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.

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.
Sammanhållning
Allt vi gemensamt gör, i styrelsen, på
kansliet och vi alla i MPS, ska leda till
sammanhållning och en ännu starkare
organisation.

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.

Giva Sverige
Vi är sedan en tid medlemmar i Giva
Sverige – 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 90-konto och/eller
som står under kontroll av Giva Sverige.

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.

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 fått 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
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Nedan följer en sammanställning från Jouren och våra
Regionala Avdelningar för verksamhetsåret 2019
JOUREN & LI SUPPORT

Jourens medarbetare (2020-02-27)
Christina ”Stina” Hjalmarsson TRM Ansvarig för jour/LI support.
Andreas Brettman TRM
Ove Wahlgren TRM
Anna Lindholm Björkman TRM (pausar)
Rune Wellsten TM
Anneli Dimander TRM (pausar)
Bengt Espling TRM
Per Holm TRM
Magdalena Nordsvahn TRM
Mimmi Sandberg TRM
Anders Forsberg TRM
Biggan Ljungberg TRM
Nina Sandin TRM
Christer Nordqvist TRM
Christina Nina Edlund TRM
Cisilia Sturzenbecker TRM
Annika Sörensen UNDER UTBILDNING
T = Telefonist
R = Redaktör
M = Moderator
Medlemmar vid dagens datum är 17 stycken
Medarbetare som pausar är 2 stycken
Vårt mål och önskan är att bli 20 - 25 personer i jouren.
Samtliga i jouren ska vara TRM, för att kunna hantera alla moment/rutiner i jouren.
KONFERENSER/ARBETSHELGER 2019
31/5 – 2/6 Comfort Hotel Kista
Medverkande:
Anders, Ove, Anna, Cisilia, Andreas, Stina, Rune, Per, Bengt, Mimmi, Anneli, Biggan
25/10-27/10 Quality Friends Solna
Medverkande:
Ove, Christer, Bengt, Magda, Cisilia, Nina (CE) Edlund, Andreas, Per, Stina, Nina Sandin,
Anna, Biggan, Rune, Mimmi, Anneli, Anders.
REKRYTERING:
Under 2019 så beslutade jouren att inte rekrytera nya medlemmar via hemsidan, utan
rekrytering ska ske genom interna kontakter inom Missing People, rekrytering av grönvästar
ur organisationen är önskvärt, alternativt att GV rekommenderar någon lämpad för jouren.
Denna åtgärd beslutades på grund utav den sekretess som rådet, och för att stänga ner
möjligheter av eventuella "läckor". Rekrytering pågår men långsamt, då utbildning är
krävande tidsmässigt, i en redan ansträngd jour.
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SCHEMA:
Jouren arbetade fram ett nytt sätt att schemalägga på arbetshelgen 25 - 27 oktober 2019,
då tidigare schemaplanering var för ansträngande för samtliga i jouren, vilket innebar då att
man fick 6 timmars jour vid varje pass. Nu kan alla välja att ha jour efter sina
förutsättningar, och det har visat sig att det nya schemat är hälsosammare för samtliga.
Det tog lite tid att få in den nya rutinen på schemaläggningen, men jouren är och har alltid
varit bemannad 24/7.
EASYFP:
Från och med 1 januari 2019 så började Missing People använda sig av ett nytt
ärendehanteringssystem, vilket jouren ser väldigt positivt på, ett system som vi kan
dokumentera samtliga uppgifter om den försvunne samt anhöriga.
Med tanke på all sekretess vi tillhandahåller vid samtliga ärenden, så känns detta väldigt
säkert och tryggt att använda. Och det är bara berört LI som får information om ärendet, till
skillnad från innan, då alla Sveriges grönvästar fick ta del av försvinnanden, och jouren fick
2018 lämna över all GDPR information via telefon till berört LI.
Andreas Brettman tog ansvaret att utbilda grönvästar i systemet, och det är Andreas
tillsammans med jouransvarig som ansvarar för systemet i jouren. Det var både
tidskrävande och en stor belastning för jouren att introducera detta system, då mycket tid
och energi fick läggas på admin Andreas och jouransvarig.
Jouren har sett en ökning att polis kontaktar jouren och vill begära ut historik kring
ärenden, med hjälp av EasyFP så kan vi nu tillgodose detta.
Polisen har även tittat på vårt system över hur vi hanterar ärenden, och de är djupt
imponerade utav EasyFP.
Något jouren kommer att trycka på mer ut till LI, är att man måste dokumentera mera i
systemet, de eventuella tips som läggs in, ska uppföljas med dokumentation.
Ärendet skall man kunna följa likt en röd tråd, från ärendet skapades, fram till det avslutas.
FACEBOOK:
Jouren beslutade vid vårens konferens 2019, att helt lämna Facebook chattforum, och
övergå helt till Teams istället.
VATTENSTÄMPLING AV BILD PÅ FÖRSVUNNEN:
2019 tog jouren beslut om att "vattenstämpla" bilden på den försvunne, detta för att
undvika att bilden används/missbrukas i felaktiga sammanhang.
Frågan ställs alltid till anhöriga, om att få det godkänt att vi gör så. (Det har hänt endast en
gång under 2019 anhörig har sagt nej till vattenstämplad bild)
ÅTERFUNNEN:
Jouren började använda en bild med texten ÅTERFUNNEN på de glädjande avslut som görs
på Facebook, länken delas till kansliet, som publicerar ut på Instagram.
STÖRRE HÄNDELSER:
Jouren har under 2019 gått upp i "stabsläge" 3 gånger, det innebär att jouren bemannas
upp med fler personer än de tre som har ordinarie jour. Detta för att kunna bemöta det
ökade trycket som jouren utsätts för, som hantering av samtal, bevaka EasyFP, dölja
kommentarer, besvara PM, mail, media. Dagens bemanning i jouren klarar hantera större
händelser, men en krisplan, beredskapsplan bör skyndsamt göras under 2020.
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ÄRENDEN ÅRET 2019
Totalt inkomna ärenden till jouren 2019 var 588 stycken
280 ärenden avslutades utan insats. Anledningarna kan vara: återfanns under jourens
handläggning, bluffanmälningar, nej från polisen, oklara anmälningar.
308 stycken Överlämnades till LI.
294 efterlysningar har jouren publicerat år 2019.
Cirka 183 ggr har alla LI begärt publicering av skallgång och sms-utskick.
Cirka 126 stycken interna sökinsatser har gjorts
Cirka 161 ggr har man haft allmän/öppen sökinsats
FÖRDELNING AV ÄRENDEN 2018 & 2019
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
SÖRMLAND:
6
SÖDERMANLAND:
12
NORRA VÄSTERBOTTEN: 1
NORRBOTTEN:
4
UPPSALA:
3
VÄSTERBOTTEN SÖDRA 4
VÄSTERNORRLAND:
2
VÄRMLAND:
3
VÄSTMANLAND:
8
ÖSTERGÖTLAND:
11
ÖST:
ÖREBRO:
6

2019
12
12
7
2
14
26
4
5
ÖST
2
11
4
40
95
8
ÖST
ÖST
2
12
12
3
6
8
2
ÖST
43
7

(Det som skiljer sig i statistiken år 2019 är att, om LI varit inne och stöttat upp annat LI i
ärende, så registreras ärendet på dem som varit medarbetare i ärenden.
(I 2018 statistik var det endast det LI som "ägde" ärendet som registrerades)
Fr.om 1 januari 2020, så lyftes LI Jönköping ur LI Öst,
LI öst består nu utav LI Östergötland, Södermanland.
LI Jönköping är fristående.
(Tidigare års statistik)
Ärenden 2014: 603 st
Ärenden 2015: 583 st
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Ärenden 2016: 566 st
Ärenden 2017: 513 st
Ärenden 2018: 514 st
Ärenden 2019: 588 st
STATISTIK FRÅN TELIA INKOMNA/UTGÅENDE SAMTAL TILL/FRÅN JOUREN ÅR 2019.
Enligt statistik från Telia:
Antalet inkommande samtal/jouren 20190101-20191231
= 2536 samtal
Antalet utgående samtal/jouren 20190101-20191231
= 6329 samtal
Samtal inkommande/utgående begärd statistik avser från klockan 00:00-23:59

COCRISES/COYARDS:
På grund utav tidsbrist så har vi inte kunnat sätta igång enligt planerna med vare sig
CoCrises och CoYards under 2019
Detta kommer vi ta tag i under första halvåret 2020, och Christer Nordqvist samt Anders
Forsberg är representanter från jouren som kommer ansvara för det under året 2020.
OM JOUREN:
Oftast är det en belastning för medarbetarna i jouren, då vi är för få i förhållande till de
anmälningar som kommer in.
Alla hjälps verkligen åt, för att bemanna jouren alla dygnets timmar.
Jouren består inte uppdelade i team, utan jouren består bara av ett team.
Jourpassning planerar man via gemensamt dokument i Teams, där det finns tre olika pass
a 2 timmar åt gången, passen är fördelade följande:
Grönt pass 2 timmar (bevaka EasyFp, facebook, ALI, media, andra forum och besvara
samtal)
Rött pass 2 timmar (Finnas tillgänglig om ärende kommer in, samt besvara samtal)
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Grått pass 2 timmar (Telefonist, att besvara inkommande samtal om de övriga två sitter i
upptagna i samtal, samt om möjligt hjälpa till när ärenden kommer in, med att publicera
efterlsysningar på facebook och hemsida)
Jouren har ALLTID minst 3 inloggade i telefonväxeln, dygnet runt.
VÄGEN TILL ATT LYCKAS:
*Alla i jouren ska känna delaktighet och känna hur betydelsefulla de är.
*Vi hjälps åt.
Vi går in och stöttar upp för varandra, om någon behöver va ledig.
Det handlar om att ge och få hela tiden.
Vi är lyhörda över hur våra medarbetare mår, vi värnar om varandra.
SAMARBETE:
Alla är lika viktiga i jouren, oavsett vilken roll man har, telefonist, redaktör, moderator eller
under utbildning.
Alla kan göra fel, vi är bara människor, gör någon fel, så tas personlig kontakt med den, att
”hänga” ut någon inför alla är totalt oacceptabelt.
Vi är förskonade från att konflikter uppstår, men skulle det uppstå, så är jourens policy att
lyfta detta omgående för att lösas.
ATT ORKA/VARA EFFEKTIVA:
Vi måste tillåta oss själva att ha roligt under de tider vi har jour, hålla en god och glad
stämning i jourchatten. Vi måste kunna skoja och ha det högt i taket ibland, för att orka
hantera de ärenden som är "tunga".
Undvika att hamna i stressituationer. Ett ärende får ta den tid det tar. Uppstår stress så är
det lättare att göra fel, och vi får inte glömma att vi också jobbar ideellt som alla andra i
organisationen.
Att ständigt påminna varandra vilket bra jobb vi gör.
Att vi alla bidrar till en god och glad arbetsmiljö.
Inte lägga negativ energi på saker som inte rör oss i jouren.
Att vi både kan ge kritik och ta till oss kritik utan att ta ”illa upp”.
ARBETSGRUPPEN:
Jouren håller telefonmöten när behov uppstår,
Arbetsgruppen går igenom.
Diskuterar eventuella problem som behöver åtgärdas.
Planering hur vi ska utbilda nya i jouren.
I arbetsgruppen sitter 4-5 aktiva från jouren.
STATISTIKEN 2019:
Årsstatistik för 2019 publicerades ut i ALI 16 februari 2020 i powerpointpresentation.
(Statistik månadsvis 2019, har inte kunnat utföras på grund utav det nya
ärendehanteringssystemet)
Antal ärende som inkom 2019
Tilldelade till LI/avslutades av jouren
Könsfördelning
Åldersfördelning
Hur anmäldes försvunnen person
Hur avslutades ärendet, lyckligt/tragiskt/vet ej
Vilken prio jouren satt på ärenden, alternativt LSO
”Jagades” ärenden in i ALI?
Vilka resurser har använts
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Alkohol/droger/demensjukdom
Hur många gånger ringde polisen och önskade hjälp?
Hur många skallgångs-sms skickades ut
Hur många efterlysningar som jouren publicerat
Hur många sökinsatser interna/öpnna
Antal sambandstimmar
Antal insatstimmar
Antal volontärer 2019
Målet är att under 2020 att åter igen publicera ut i ALI hur förgående månad sett ut, på
riksnivå, vilka LI som tilldelats, och hur många sökinsatser som skett förgående månad.
VÄRDEBEVIS TELIA
Jouren är behjälpliga att lämna ut värdebevis till routrar till personer och LI.
Dessa redovisas per mail till Hasse Lagervall, (ansvar hos GA, jouren)
I redovisningen framkommer datum av utlämnande, till vem/vilket LI samt vem i jouren
som lämnat ut värdebeviset.
Hasse Lagervall , mailar nya värdebevis till jouren, efter redovisning av förbrukade
värdebevis.
Jouren ser till att aldrig ha färre än 3 värdebevis i sitt lager, detta för att säkerställa att det
alltid finns värdebevis att lämna ut.
IT/SÄKERHET:
GA kontrollerar med IT, vilka som har tillgång till jourens sharepoint, samt vilka som har
tillgång till mail om försvunnen person.
Jourens kontaktperson när det gäller IT frågor och behörigheter är Niclas Pettersson.
NGO PRO:
Märkbart förbättrad från tidigare år, sms skickas ut omgående, inga allvarliga störningar i
systemet under 2019.
Det är högst önskvärt att det finns någon support på Bonigi alla dagar i veckan, då det inte
finns i nuläget! Här ser vi en risk, att det inte finns en tillgänglig support om systemet
strular.
LI SUPPORT:
GA Christina ”Stina” Hjalmarsson
Per Holm
Andreas Brettman
Lena Nordmark
PROLOCATE SUPPORT:
Kan hjälpa LI på distans att göra sektorer för sökinsatser:
Bengt Espling (ansvarig)
Jörgen Olsson
Daniel Viklund
Lotta Klang Bergström
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BLEKINGE OCH KALMAR

Antal medlemmar: Blekinge 73 och Kalmar 54.
Verksamhetsledare: Christer Ågren.
Ledamöter i RLG: Carl-Johan Andersson, Christina Hjalmarsson, Sara Anderberg samt
Jennifer Johansson (som valde att avgå under mandatperioden).
Kalmar har inte haft någon egen RLG, men kommer att välja sådan vid valet 2020.
Antal möten i RLG: 7.
Antal aktiva i LI: 10 i Blekinge och 3 i Kalmar.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 1860 i Blekinge och Kalmar tillsammans.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Två LSO – ett i Kalmar (Färjestaden) och
ett i Blekinge (Asarum). Söket i Kalmar samlade över 900 sökare på kvällen/natten dag ett. I
det största söket i Blekinge (Nättraby, Prio 2) deltog mer än 900 sökare under de fyra dygn
insatsen pågick.
Genomförda utbildningar: PL-utbildning i Kalmar med 19 deltagare och i Blekinge med 15
deltagare samt PL-utbildning för 11 hundförare gemensamt för Kalmar och Blekinge. GVutbildning för 9 deltagare. Dag 2 i GV-utbildningen genomfördes ett fingerat försvinnande
där både polis och allmänhet medverkade. Även media var på plats.
Genomförda föreläsningar: 10 stycken på skolor och i föreningar/organisationer.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: FAK (Frivilliga Automobilklubben), SSRS, Röda
Korset och Svensk Metallsökarsförening samt mycket gott stöd från idrottsföreningar i
samband med sökinsatser som upplåtit lokaler samt servat med mat och dryck.
Erhållna bidrag i form av pengar: Största bidragsgivarna är Rebeckalogen i Ronneby på 20
000 kr samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ronneby på 9 500 kr.
Erhållen sponsring i form av material: Lokaler och förtäring vid sökinsatser och utbildningar
Tillgång till material utöver ”bas”: Lokala, professionella UAV-piloter som även har
utrustning för sök under vattenytan.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse:
- Nära samarbete etablerat med polismyndigheten i Blekinge och Kalmar. Har lett till att
polisen i regel kontaktar oss och frågar om vi kan hjälpa till vid försvinnanden.
- Efter överenskommelser med räddningstjänsten i Blekinge och Kalmar förvarar de vår
materiel i deras lokaler vilket gör att vi snabbt kan hämta det vi behöver vid sökinsatserna.
- Väl etablerade kontakter med lokala media medför att vi får hjälp med att informera om
planerade och pågående sök. I gengäld ger vi media den information de efterfrågar.

DALARNA

Antal medlemmar: 101
Verksamhetsledare: Mimmi Sandberg.
Ledamöter i RLG: Rikard Wikström, Pia Hårdén, Birgitta Juliander, Elisabet Wallman och
Nils-Erik Eklöf.
Antal möten i RLG: 7.
Antal aktiva i LI: 11.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 3 345.
Större händelser/sök som har skett under 2019: I februari blev vi kontaktade av polisen,
som ville ha hjälp att leta efter en försvunnen person. Det var inte en offentlig skallgång
eftersom ärendet var känsligt. Men vi fick använda oss av så många utbildade grönvästar,
patrulledare och hundförare (dock utan hundar) som vi kunde få fram. Dalarna begärde
stöttning i ALI och hjälp kom från Örebro, Västmanland och Uppsala.
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FYRBODAL

Antal medlemmar: 144 (en ökning med 48 stycken från föregående år)
Verksamhetsledare: Hans Olov Lagervall.
Ledamöter i RLG: Thomas Berntsson , Kjell Forsed, Anders Forsberg, Maria Wolff och
Sigbritt Lagervall.
Antal möten i RLG: Under verksamhetsåret har, efter det att stadgarna för MPS regionala
avdelningar antogs vid årsmötet 2019, hållits två möten där det har förts
minnesanteckningar i den regionala ledningsgruppen.
Antal aktiva i LI: 11.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 826 stycken personer har valt att ange FyrBoDal
som område de vill ha SMS från när vi kallar till skallgång.
Större händelser/sök som har skett under 2019:
Söket efter Wilma
Under november månad 2019 genomförde FyrBoDal ett sök efter Wilma som är försvunnen
från Uddevalla. Sökinsatsen pågick 11 dagar i följd innan den avbröts av Polis. Sammanlagt
var ca 1 500 st sökare engagerade i själva sökinsatsen. För att bemanna staben för att leda
sökinsatsen fick FyrBoDal hjälp av Värmland, Skaraborg, Göteborg, Jönköping, Halland,
Sjuhärad och Kronoberg. Även Örebro var på väg för att avlösa när insatsen avbröts.
Ny lokal
Den 1 mars fick vi tillgång till ny lokal för förråd och kontor via vår hyresvärd, Kraftstaden
AB, Trollhättan.
Genomförda utbildningar:
Under verksamhetsåret har en Patrulledarutbildning med 8 stycken deltagare genomförts.
Grönvästutbildning har skett med 3 stycken deltagare.
Vid båda utbildningarna har dessa genomförts som studiecirklar med 3 stycken träffar på
vardera 3 lektionstimmar och i ABF:s regim.
Genomförda föreläsningar: 11 stycken föreläsningar har genomförts under
verksamhetsåret. Vid två tillfällen har vi hållit informationsträff för de sökare som ingår i vår
s k ”Resursgrupp” i FyrBodal.
Deltagande på event: I augusti deltog vi på ett event i Väjern, ”Livsstilsmässa”.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: Vi samarbetar med FRO i Trollhättan som
ställer upp om vi behöver hjälp med att ordna radiosamband där det är dålig eller ingen
mobiltäckning.
Insamlingsaktiviteter: FyrBoDal har f n 69 st insamlingsbössor utplacerade i vårt område.
Under verksamhetsåret har 111 687 kr samlats in den här vägen.
Erhållna bidrag i form av pengar: I maj månad fick vi en gåva från Rotaryklubben Skansen, i
Uddevalla på 3 000 kr. Från Källvikenstiftelsen, Uddevalla har vi erhållet bidrag på 33 949
kr. Bidraget har använts till att köpa in en ny båtmotor, en bildstabiliserad kikare samt en
belysningsmast för att kunna lysa upp en samlingsplats för sökare.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse: Efter ett sök i oktober fick FyrBoDal ett
tack från Polismyndigheten för utförd insats.

GOTLAND

Antal medlemmar: 22.
Verksamhetsledare: Anders Johansson
Ledamöter i RLG: Conny Lautin, Agneta Holm, Jessica Åberg och Anders Johansson.
Antal möten i RLG: 6.
Antal aktiva i LI: 4.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 1107.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Den 7 juli får vi larm om en försvunnen
kvinna i Visby. Det är svårt att veta vart vi ska börja söka henne då hon är försvunnen med
sin cykel. Vi startar upp med punktsöksinsatser på kvinnas favoritplatser. Under veckan
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fortsätter vi med att kontrollera tips från allmänheten om kvinna med röd cykel. Helgen 1314 juli genomför vi skallgångsök efter henne i hennes närområde, där ett 60-70 tal sökare
deltar. Kommande vecka fortsätter vi att kontrollera tips från allmänheten, områden vi åker
på är hela norra och mellersta Gotland. Helgen den 20-21 juli genomför vi skallgång norr
om Visby, där ett 50-tal sökare deltar. Torsdag den 27 juli genomför vi skallgång i
strövområden i Visbys utkanter. Den 14 augusti får vi besked från polisen att man hittad en
avliden person som troligen är den försvunna kvinnan. Vi har under året haft fler
försvinnanden men där vi har blivit återkallade då dom försvunna har kommit tillrätta. Vi
hade stöttning under den första sökhelgen av Micke Panzar som OC och Lotta Klang
Bergstöm som AC. Tack båda!
Genomförda utbildningar: Grönvästutbildning 30-31 mars med 8 deltagre. Utbildare var
Lotta Klang Bergstöm. Den 5 Oktober deltog vi i en större sökövning (heldag) som polisen
anordnade. Vi var 10 stycken från Missing People som deltog.

GÄVLEBORG

Antal medlemmar: 121.
Verksamhetsledare: Per Holm.
Ledamöter i RLG: Jonas Norman, Ove Wahlgren, Peter Frost, Maria Benterud, Ulrika
Lindberg och Lena Söderblom.
Antal möten i RLG: 7.
Antal aktiva i LI: 12.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 3602.
Genomförda utbildningar: Två patrulledarutbildningar och en grönvästutbildning.
Genomförda föreläsningar: 5.
Deltagande på event: Cityfesten Gävle, Invigning av julbocken Gävle, Centrumdagen
Skutskär.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: Röda Korset och ABF.
Erhållna bidrag i form av pengar: 5 000 kr från W:6 Gävle och en julgåva från W:6 Damklubb
i Gävle på 2 522 kr.

GÖTEBORG

Antal medlemmar: 210.
Verksamhetsledare: Krister Samuelsson
Ledamöter i RLG: Torbjörn Holkner, Patrik Losgård, Christer Nordqvist, Riina Reinikainen
och Hans Stigsjöö.
Antal möten i RLG: 11.
Antal aktiva i LI: 10.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 5815.

HALLAND

Antal medlemmar: 101.
Verksamhetsledare: Brian Pedersen.
Ledamöter i RLG: Magnus Reinhold, Lina Hansson, Jenny Davidsson, Alexander Eriksson
och Stefan Agnesson.
Antal möten i RLG: 4.
Antal aktiva i LI: 11.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 3791.
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Genomförda utbildningar: GV-Utbildning Falkenberg 19 januari, GV-Utbildning Falkenberg
20 januari, GV-Utbildning Halmstad 23 februari, HLR-Utbildning Falkenberg 7 maj, EFPutbildning Alvesta, PL-Utbildning Halmstad 23 november.
Genomförda föreläsningar: Vitsippepriset Falkenberg 16 februari, Tillsammans i Falkenberg,
Falkhallen 13 mars, föreläsning Krisstödgruppen Göteborgs stad, konferens i Varberg 9 maj,
föreläsning Pollux, Siriusordern Halmstad 3 december.
Deltagande på event: Planeringsmöte Gå för vatten med Rotary 16 april, Gå för vatten evenemang Falkenberg 4 maj, Björkängsträffen Tvååker 9 maj, uppföljningssmöte Gå för
vatten med Rotary 20 maj, Wheels on Wings Falkenberg 19-20 juli, Bomässan Halmstad 1820 oktober, MC-Mässan Falkenberg 26 oktober.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: FRG-Laholm och Röda Korset.
Erhållna bidrag i form av pengar: Gå För Vatten Falkenberg 5 800 kr och Pollux Siriusordern
1 348 kr.
Erhållen sponsring i form av material: Färgpatroner, whiteboardtavla, mm.
Tillgång till material utöver ”bas”: Hund, båt, värmekamera.

KRONOBERG

Antal medlemmar: 66.
Verksamhetsledare: Annica Kling jan-okt & Ann-Louise Gustafsson okt-dec.
Ledamöter i RLG: Annica Kling, Ann-Louise Gustafsson, Malin Swane Bennäs, Petra Öhrn,
Beatrice Josefsson, Jenny Rönn (jan-okt). Ann-Louise Gustafsson, Malin Swane Bennäs,
Petra Öhrn, Beatrice Josefsson, Jenny Rönn, Cathrin Almroth (okt-dec).
Antal möten i RLG: 5.
Antal aktiva i LI: 8.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 170.
Större händelser/sök som har skett under 2019: I Kronoberg hade vi två något större sök
under 2019. Ett i Hamneda/Hå och ett i Markaryd.
Genomförda utbildningar: 3/3 HLR, 23/3 PL/GL 12/5 genomgång Sokigo, 31/8, 29/9
Uppdatering GV, 19/10 GV dag 1, 2/11 GV dag 2, 30/11-1/12 EFP.
Genomförda föreläsningar: 9 (10) genomförda föreläsningar, 1/10 Polishögskolan Växjö, 7/3
Hovmantorp, 28/3 Dädesjö, 3/4 Polisen Kosta, 29/4 Språkcafé ABF Älmhult, 29/8 Växjö
löparklubb, 10/10 Trygg i Markaryd, 23/10 Uråsa Sockenråd, 25/10 SPF Öjaby, 8/11 Växjö
Norra (Tessan i Jönköping tog detta åt oss på grund av tidsbrist).
Deltagande på event: Deltog på 112 dagen i Växjö och Älmhultsdagarna,
Samarbete med andra frivilligorganisationer: 18/3 möte med Smålandsposten om digital
marknadsföring. 10/4 möte om samarbete med Röda Korsets första hjälpen grupp. 24/4
informationsmöte om att arbeta med hund inom Missing People, 26/8 Kris och säkerhet i
Alvesta kommun.
Erhållen sponsring i form av material: Sponsring på upptryckta diplom, sponsring på
presentkort 1 000 kr från Jula.
Tillgång till material utöver ”bas”: 6 godkända hundar.

NORRBOTTEN

Antal medlemmar: 67.
Verksamhetsledare: Elisabeth Rosengren
Ledamöter i RLG: Ann-Louise Kaddik Westberg, Birgitha Mellberg, Christer Lindbäck, Erik
Karlsson, Göran Landewall, Kristina Mellberg
Antal möten i RLG: 4.
Antal aktiva i LI: 13.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 227.
Större händelser/sök som har skett under 2019: RA Norrbotten deltog på Barents Rescue
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2019 i Kiruna som skademarkörer.
Genomförda utbildningar: PL utbildningar och GV utbildningar har utförts. RA Norrbotten
hade även en utbildningshelg för de ideellt aktiva GV med bl.a. Missing Peoples utbildning
för insatsledare, föreläsning av EFP polis och Suicide Zero samt HLR utbildning.
Genomförda föreläsningar: Flertalet föreläsningar har varit till olika intressenter.

SJUHÄRAD

Antal medlemmar: 79.
Verksamhetsledare: Susanne Moberg
Ledamöter i RLG: Jörgen Larsson (operativ chef), David Skarland (gruppchef), Michelle
Helander (administrativ chef), Jens Lindblad (fordonsansvarig), Henrik Larsson (ledamot),
Patrik Holm (ledamot).
Antal möten i RLG: Ledningsgruppen har under verksamhetsåret sammanträtt 7 gånger.
Antal aktiva i LI: 14 (Jörgen Larsson, Henrik Larsson, Michelle Helander, David Skarland,
Jens Lindblad, Patrik Holm, Annette Bjenhagen, Sara Hällgren, Lennart Lund, Peter
Wichers, Lars Svensson, Susanne Moberg, Peter Rångeby, Inger Lundh).
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 1 801.
Större händelser/sök som har skett under 2019:
Ärendenummer 1902-012, inkom februari 2019 - Glädjande avslut.
Ärendenummer 1903-029, inkom mars 2019 - Glädjande avslut.
Ärendenummer 1904-037, inkom april 2019 - Glädjande avslut.
Ärendenummer 1906-024, inkom juni 2019 - Glädjande avslut.
Ärendenummer 1907-026, inkom juli 2019 - Glädjande avslut.
Ärendenummer 1911-032, inkom november 2019 - Glädjande avslut.
Försvinnande där Sjuhärad bistått med hjälp i
samband eller sök 2019
-Skaraborg i januari, flertalet gånger.
-Jönköping i mars och oktober.
-Skåne i april.
-Göteborg i juli, augusti och november, flertalet gånger.
-Fyrbodal i november, flertalet gånger.
Genomförda utbildningar: Patrulledatutbildning 23/3, Styrelseutbildning 6/5, Karta &
Kompassutbildning Ulricehamn 28/5.
Genomförda föreläsningar:
Civilförsvarsförbundet Borås årsmöte 28/2, ”Jobb i Borås” 15/3, Guldkanten 13/6, Lions
Borås 7/11.
Deltagande på event: Nationaldagen i Borås - Kortege 6/6, Wheels n’ Wings i Falkenberg
19/7, Sommarmöte med sponsring av Tonys Restaurang, Höstmarknad i Ulricehamn 5/10,
Murder Mystery samt 3-rätters, sponsrat av The Company i Borås 5/12.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: Samverkan med Borås Stad - Vi har en nära
kontakt med Polisen i Borås och samverkar i anslutning till sök med avdelningen
”Försvunna Personer”m.m. Vi har skrivit under Överenskommelsen i Borås, där vi samverkar
med andra föreningar, organisationer och Borås stad. MPS Sjuhärad var inbjudna till
nationaldagsfirandet där vi med vår flagga, skänkt av Borås Stad gick i kortege genom
staden och avslutades i Stadsparken.
Samverkan med företag och media - Vi har ett gott samarbete med Sveriges Radio P4
Sjuhärad, Borås Tidning som hjälper oss att få ut information om sökinsatser och
utbildningar.
Samverkan med andra organisationer - Samarbete fortsätter med andra organisationer
med syfte att
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värva fler medlemmar till MPS samt ta del av varandras
utbildningar och kurser såsom ABF Sjuhärad och
Medborgarskolan.
Samverkan med Civilförsvarsförbundet - Samarbetet med Civilförsvarsförbundet Borås
fortsätter.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse:
Regionalavdelningen Sjuhärad tackar alla engagerade sökare som deltagit i våra
sökinsatser och besökt våra aktiviteter. Det är vår förhoppning att våra medlemmar och
andra aktiva ska delta i våra utbildningar och aktiviteter samt fortsätta att stödja
föreningens verksamhet. Vi vill också rikta ett stort tack till de sponsorer som skänkt mat
och dryck samt hjälpt oss med lokaler under våra sökinsatser. Ni alla är GULD värda.
Borås 13 februari 2020
Susanne Moberg, Verksamhetsledare samt vår otroligt engagerade Lokala Insatsgrupp

SKARABORG

Antal medlemmar: 99.
Verksamhetsledare: Jan-Olof Säll.
Ledamöter i RLG: Jonas Sillerström, Marianne Hansson, Eva Johansson och Ewa

Harrysson.
Antal möten i RLG: 7 varav 3 protokollförda.
Antal aktiva i LI: 9.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 3 238.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Skallgång i Mölltorp 2/1 som pågick i tre
dagar.
Genomförda utbildningar: En grönvästutbildning.
Genomförda föreläsningar: 21, bland annat PRO, Rotary, Odd Fellow och
brukshundsklubbar.
Deltagande på event: MÅ BRA dag Lidköping och nationaldagen i Karlsborg.

SKÅNE

Antal medlemmar: 354.
Verksamhetsledare: Carina Boijertz.
Ledamöter i RLG: Hans Nilsson, Anders Engman, Karin Knutsson, Jessica Olsson, Andreas
Brettman
Magnus Åkesson (avgick 2 november) och Tommy Alvinsson (från den 16 november).
Antal möten i RLG: 11 (6 telefonmöten & 5 fysiska möten).
Antal aktiva i LI: 12.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 7 711.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Vi har haft två ärende, som har fått mycket
medial uppmärksamhet Emilia/Tollarp och Eirin/Landskrona.
Genomförda utbildningar: Det har varit två träningsläger fredag-söndag, med PL-GL-GV
utbildning.Vi har också haft två endagars PL/GL utbildningar och två uppdateringar GV.
Genomförda föreläsningar: 29.
Deltagande på event: Vi var ca 15 personer, som var med på inspelningen av “Den tunna
blå linjen”. Kört runt med vår sambandsbil och visat den. Haft bakluckeloppis på
Himlastallet.
Erhållna bidrag i form av pengar: Erhållit bidrag från ICA Kristianstad, Lions Kristianstad och
Sparbankstiftelsen Skåne.
Erhållen sponsring i form av material: Sponsring på upptryckta diplom, sponsring på
presentkort 1 000 kr från Jula.
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Tillgång till material utöver ”bas”: en sambandbil och 5 godkända hundekipage.

STOCKHOLM

Antal medlemmar: 649.
Verksamhetsledare: Jörgen Olsson
Ledamöter i RLG: Eric Steijer, Michael Larsson, Michael Pantzar, Stefan Johansson, Cisilia
Sturzenbecker och Ell Forselius.
Antal möten i RLG: 17.
Antal aktiva i LI: 16.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 12 544.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Det sök som troligen hade störst medial
uppmärksamhet i Stockholm var söket efter Mahmoud som försvann från Värmdö. Det
engagerade väldigt mycket människor och vi hade många sökare. Tyvärr blev det tragiskt
avslut. Polisen fick mycket kritik (delvis orättfärdig) i samband med deras hantering och
Missing People fick mycket beröm. Det resulterade att polismyndigheten anmälde sig själva
och polisledning justerade instruktionerna runt försvinnande (vilket vi har upplevt som
mycket positivt).
Året började med ett ärende på Ekerö som gav relativt många sökare initialt, men där de
verkliga resultaten kom i samband med det vi kallar utökade internsök. Ett internsök
förstärkt med resursgruppen och där alla har en god grundutbildning. Den uppmärksamhet
som söken skapade generade att alla ortsbor var mycket medvetna om försvinnandet och
resulterade en rad om hur tips från hundägaren fick oss till rätt ställe. Våra egna dykare
bistod vid själva fyndet.
Vi har haft ett väldigt stort antal försvinnande av ungdomar och unga vuxna, som i en ideal
värld skulle hanteras av socialtjänsten. En tråkig effekt av detta är att det tar mycket tid
och resurser, men på plussidan kan nämnas ett bättre samarbete med socialtjänsten, samt
att rutinerna runt informationsspridning bland ”uniformsyrken” i Stockholm city har
förfinats till att fungera mycket bra.
Genomförda utbildningar: En GV utbildning med 3 deltagare, 3 PL-utbildningar med
sammantaget 22 deltagare, EFP-utbildning med 6 deltagare, HLR och första hjälpen
utbildning med 14 deltagare (sponsrad av Joni Rääf, ambulansinstruktör).
Genomförda föreläsningar: Föreläsning för Odd Fellow.
Deltagande på event: Alla kan rädda liv på Sjöhistoriska museet, Beredskapsdagen 2019 på
Waxholms museet och Hundmässan i Älvsjö.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: Samarbetet har främst varit med 3 andra
organisationer: Röda korset i form av krisstödjare, SSRS i form av vattensök och FFK i form
av flyspaning vid sök.
Erhållna bidrag i form av pengar: Gåva från Odd Fellow-logen nr 10 Viktor Rydberg á 50
000 kr.
Erhållen sponsring i form av material: Den största sponsorn är VW som lånar ut en
transportbil som är stripad för Missing People, Stockholm Oljejour för diesel till VW bilen,
Worksystem som inreder bilen interiört och exteriört, Pantzar Gräv (för lokaler och
parkering), Kungsleden (för förrådslokaler i Västberga och Sollentuna).
Tillgång till material utöver ”bas”: Utöver den bil som VW lånar ut till oss, har Stockholm
genom privata utlägg av LI-medlemmar köpt en mindre båt med elmotor. Två partytält, 1 st
3*3 meter och 1 st 3*6 mete, elverk sponsrat av Cramo.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse: Under hösten 2019 inledes ett initialt
informellt samarbete med socialtjänsten och då främst ungdomsjouren i Stockholm.
Samarbetet har fördjupats och även om det begränsas av socialtjänstlagens sekretess har
det blivit lite med ett tagande och givande, lite liknande det som idag är väletablerat med
polisen. Kommer att utökas i den mån det går under rådande sekretessregler.
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UPPSALA

Antal medlemmar: 129.
Verksamhetsledare: Robin Rysanell.
Ledamöter i RLG: Anneli Dimander, Tony Erling, Marie Jonasson (del av året), Ingela
Karlsson, Annelie Larsson (del av året), Robin Rysanell, Sonja Zetterström (del av året).
Antal möten i RLG: 6.
Antal aktiva i LI: 8.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 4 106.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Sök efter Ingegerd i Tierp som försvann vid
midsommar 2019. LI Uppsala hade inledningsvis en massiv insats med stöttning från
samtliga angränsande LI:n och i nära samarbete med Polisen då ärendet var ett LSO i över
en vecka. Efter det har Uppsala genomfört både internsök med hund och genomfört
ytterligare skallgångar i ärendet. hund och genomfört ytterligare skallgångar i ärendet.
Genomförda utbildningar: Repetitionsutbildning har genomförts av aktiva GV.
Genomförda föreläsningar: 2.

VÄRMLAND

Antal medlemmar: 154.
Verksamhetsledare: Leif Holmqvist.
Ledamöter i RLG: Carin Kvarforth, Annicka Braconier Axelsson, Leif Andersson
Veronica Johansson och Per-Erik Södergren.
Antal möten i RLG: 4.
Antal aktiva i LI: 17.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 967.
Genomförda utbildningar: 2 PL, 2 GV, 1 easyFP.
Genomförda föreläsningar: 5.
Deltagande på event: 10.
Tillgång till material utöver ”bas”: Tillgång till en ATV med tillhörande kärra.

VÄSTERBOTTEN NORRA

Antal medlemmar: 26.
Verksamhetsledare: Isabell Falkman.
Ledamöter i RLG: Tomas Nilsson, Ingrid Broman, Yvonne Stenlund, Magdalena Nordsvahn
och Titti Hedlund.
Antal möten i RLG: 13 (8 telefonmöten och 5 fysiska möten)
Antal aktiva i LI: 4.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 302.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Ärende 1908-010 och 1812-032.

VÄSTERBOTTEN SÖDRA

Antal medlemmar: 51.
Verksamhetsledare: Lena Nordmark.
Ledamöter i RLG: Lena Nordmark, Tina Johansson, Frida Arvidsson, Jon Granbom, Jonas
Renman och Sandra Sjöström.
Antal möten i RLG: 8.
Antal aktiva i LI: 8.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 425.
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Större händelser/sök som har skett under 2019: Ett större sök som pågick i en vecka plus
internsök och sonarsök efter våra 2 cold-cases.
Genomförda utbildningar: En GV-utbildning, en PL- utbildning och en utbildning i HLR.
Genomförda föreläsningar: 2.
Deltagande på event: Deltagande i Beredskapsdagen i Umeå.

VÄSTERNORRLAND (OCH JÄMTLAND)

Västernorrland har även under verksamhetsåret 2019 varit ansvariga för Jämtlands
verksamhet. Dem har växt och utvecklats fint, och vi har som mål att Jämtland skapar ett
eget RLG till 2021. Västernorrland kommer att stå kvar som ansvariga under 2020 parallellt
som vi tillsammans fortsätter arbetet med att bygga upp ett eget LI i Jämtland, utveckla,
utbilda och rekrytera. Med anledning av att vi jobbar över två län, följer även vissa siffror
som representerar både Västernorrland och Jämtland.
Antal medlemmar: 189 (en ökning på 15 personer jämfört med 2018). I Jämtland återfinns
44 betalande medlemmar.
Verksamhetsledare: Mikael Stenberg.
Ledamöter i RLG: Tove Palin (OC representant), Daniel Viklund (GC representant), Sara
Hansson (AC representant), Krille Hållberg (utbildare), Jonny Björklund
(evenemangsansvarig) och Laila Åslund (vice verksamhetsledare).
Antal möten i RLG: Vi har under 2019 hållit 11 ordinarie RLG möten (enligt nedan angivna
datum), och däremellan flertal möten via Teams, uppskattningsvis ungefär lika många. Vår
strävan är att hålla ett fysiskt möte per månad, men emellertid krävs det fler samtidigt som
vi ibland behöver ställa in eller skjuta på dem på grund av pågående insatser.
24/1 RLG, 12/2 RLG & LI, 24/2 GV repetitionsutbildning samt blivande grönvästar, 24/3
RLG, 28/3 extrainsatt RLG möte med hundgruppen, 27/5 RLG, 17/6 RLG & LI, 25/8 RLG,
16/9 RLG, 30/9 RLG & LI, 24/10 extrainsatt RLG möte med hundgruppen, 28/10 RLG &
Medlemsmöte, 25/11 RLG, 16/12 RLG/medlemsmöte & glöggmingel.
Antal aktiva i LI: I dagsläget finns 21 utbildade personer i insatsgruppen, varav 4
representerar Jämtland. Fyra nyutbildade grönvästar under 2019, varav tre bosatta i
Örnsköldsviksområdet och en i Östersund. Vi har uppnått en fantastiskt fin spridning på
vart vi är positionerade nu, med hänsyn till dem extremt långa avstånd vi emellertid har till
våra sökinsatser. Dessa strategiskt starka positioneringar gör att vi snabbare kan vara på
plats och starta igång en insats. Vi har investerat i mer material så att all nödvändig
utrustning för att starta en insats finns tillgängligt både i Östersund, Ö-vik och Sundsvall.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 3274 personer i Västernorrland, en ökning med
nästan 1000 personer på ett år. Under samma period har Jämtland ökat med 25% till
snubblande nära 2000 personer i skallgångsregistret.
Större händelser/sök som har skett under 2019: Under året har vi arbetat med totalt tio
ärenden. Fem av dessa hemmahörande i Jämtland och de resterande fem i Västernorrland.
I skrivande stund har vi två ännu ej avslutade ärenden i Västernorrland samt ett i Jämtland.
I februari genomfördes den årliga repetitionsutbildningen för redan utbildade inom
insatsgruppen. Blivande grönvästar deltog också vid detta tillfälle som sin första del av
utbildningen. Samma månad erbjöds via Teams fördjupande genomgång av vårt
ärendesystem Easyfp, och har fortlöpt under året med flertal utbildningstillfällen.
Efter en tids arbete inom insatsgruppen sändes ett av våra då pågående ärenden på tvprogrammet Efterlyst på TV3 den 7 mars. Detta var det första MPS ärendet framarbetat av
MPS att sändas i programmet. Efter detta har, vad vi vet, ytterligare två eller tre ärenden i
andra delar av Sverige belysts i programmet.
Genomförda utbildningar: Det har genomförts patrulledarutbildningar vid fem tillfällen
under året: två i Ö-vik (juni och sep), två i Sundsvall (juni och sep) och ett tillfälle i
Östersund i november.

- 19 -

Den 24 november genomfördes en så kallad LI och resursgruppsdag. Förmiddagen var
ställd till medlemmarna inom LI, och erbjöd uppfräschning av GV materialet samt
genomgång av våra system Easyfp och Prolocate. Därefter följde sittningar i grupp med
fördjupande samtal / workshops om dem tre positionerna OC, AC och GC där var och en
fick välja vad man ville fokusera och fördjupa sig på. Våra blivande grönvästar bjöds också
in till denna dag för att få känna sig för vad arbetet inom insatsgruppen innebär, vilket vi
tror blev mycket lyckat. Därefter bjöds det till gemensam lunch och eftermiddag
tillsammans med medlemmarna i vår resursgrupp. Hundgruppen bjöd även på en rolig och
intressant demonstration på eftermiddagen.
Vi känner att det är värdefullt att skapa tillfällen att umgås på även utanför en skarp insats.
Deltagande på event: Vi har deltagit på ett antal mässor och andra event i syfte att
marknadsföra oss och för att försöka värva fler medlemmar och till skallgångsregistret,
samt intressanta personer till insatsfunktionerna. Följande är några av evenemangen vi
deltagit vid:
Mars: Leva & Bomässan
April: Mitt Sverige Mässan
Maj: Expo Norr
Juni: Ö-viks Mässan
Juni: Nationaldagen Sundsvalls Torg
Aug: Inspirationsdagar ABF
Aug: Selånger Marknad
Dec: ICA Maxi Östersund
Dec: Föreläsning Ide’ Forum Ö-vik
Tillgång till material utöver ”bas”: Tillgång till en ATV med tillhörande kärra.
Samarbete med andra frivilligorganisationer: Vi har under året fortsatt det värdefulla
samarbetet vi har med Sjöräddningen, främst i Sundsvall men även i Östersund. Samarbete
sker kontinuerligt även med ABF och FRO. Röda Korset har tidigare återkopplat att dem
önskar monetär ersättning vilket gjort att vi inte påbörjat något samarbete. Ny kontakt
kommer att tas på annan ort med förhoppning om framtida samarbete.
Vi har varit i kontakt med Sandö räddningsgymnasium, och planer/förhoppningar finns för
att eventuellt samordna en räddningsövning gemensamt. Följs upp under våren 2020.
Samtal hölls med Rättsmedicin i Umeå i höstas gällande föreläsning om efterforskning på
avlidna personer och biologisk nedbrytning. Återupptas våren 2020.
Erhållna bidrag i form av pengar: Vi strävar efter att fortsätta hålla vår lokala Facebook sida
med nästan 6500 följare levande med regelbundna inlägg och publiceringar i syfte för
sponsringsmöjligheter, för att synas och värva medlemmar, och med förhoppning om ännu
större uppslutning till våra sökinsatser.
Erhållen sponsring i form av material: Vi har erhållit flera bidrag, främst i form av sponsrat
material och utrustning. Exempel på sponsrat material: pannlampor, handlampor, båt, PL
väskor, batterier, snitslar, två tält, gelbatterier, t360 konferenskameror samt två skrivare.
I övrigt har vi tillgång till båt, undervattenskamera, ekolod och programvaror för ekolod,
metalldetektor.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse: Vi har en aktiv drönargrupp med i
denna stund tre aktiva drönarförare, samt aktiva personer för att utveckla oss vidare inom
ekolodskunskaper och ett bra kontaktnät med dykare för efterforskning och ytterligare
fördjupande vattenkunskaper.
Vi har även en mycket aktiv hundgrupp med 22 medlemmar varav för stunden nio
certifierade ekipage. Ordinarie träningar hålls varje vecka, och träningsläger minst 2 gånger
per år.
Helgen 16-17 mars spenderades på träningsläger på Bodaborg. En mycket lyckad helg med
fantastiska möjligheter till träning i annorlunda och utmanande miljö.
För andra året i rad arrangerades Mantrailing dagarna i augusti med två K9 poliser som rest
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från USA för att träffa och träna våra ekipage. Vi fick en fin publicitet i lokala tidningen i
samband med dessa dagar.
Föreläsningstillfällen, HLR och första hjälpen för hund har genomförts under året.
Förutom tidigare möten så sker bearbetning och samtal med polis vid varje ärende, med
förhoppning om att våra kompetenta hundekipage i större utsträckning också ska få
komma ut även medan vi fortfarande arbetar jämte polis och andra instanser.
Vi avlutade även det här året med gemensam glöggmingelkväll i december, en i Ö-vik och
en i Sundsvall.

VÄSTMANLAND

Antal medlemmar: 79.
Verksamhetsledare: Anna Österberg.
Ledamöter i RLG: Peter Öhqvist, Bengt Myrin, Carina Skoglund, Christer Hurtig, Jennie
Lindahl och Peter Franzén.
Antal möten i RLG: 10.
Antal aktiva i LI: 7.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 4 010.
Genomförda utbildningar: 17/4 - GV uppdatering, 5-6/10 höll vi en Patrulledarutbildning,
23/11 hade vi en EFP- utbildning för LI.
Genomförda föreläsningar: 1/4 – föreläsning Rotary, 15/5 föreläsning Västerås
Citygymnasium, 19/8 - föreläsning för Vandrarringen, en orienteringsförening i Västerås,
15/10 – föreläsning för Aktiva Seniorer, 13/11 – Föreläsning PRO Rönnby.
Deltagande på event: 14/9 medverkade vi på Trygg- och säkerhetsdagen i Hallstahammar
tillsammans med Polis, räddningstjänst, Ambulans, Hemvärnet, FRG samt
Civilförsvarsförbundet
Samarbete med andra frivilligorganisationer: FFK och SSRS.
Erhållna bidrag i form av pengar: 15 000 från ODD Fellow nr 7 Vestmania i julgåva, dessa
pengar är öronmärkta till ett nytt stabstält. 1500 kr från PRO Rönnby via ABF för
föreläsning.
Vi har ett samarbete med ABF gällande utbildningslokaler samt förtäring I samband med
utbildningar. Här har vi även kvalificerat oss för att få bidrag för studiecirkel och
utbildningar I deras regi. Summan vet vi inte ännu.
Erhållen sponsring i form av material: Kungsleden – kontor och förråd, Låscenter – lås och
nycklar till förrådet, Basreklam – skyltar och tryckmaterial, Exin- möbler till kontor/ förråd,
Westerås brand – kläder, ICA Maxi Erikslund - förtäring till event och utbildningar, Arsa Data
- hjälper oss med uppdatering av datorer etc., Rocklunda Konferens och Restaurang - har
hjälpt oss med lokaler för möten och utbildningar samt mat vid dessa tillfällen.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse: 15/6 anordnade vi en aktivitetsdag där
allmänheten fick prova på att leda patrull, vara sökare samt att våra hundar visade upp hur
de tränar och 3/11 höll vi en praktisk karta/kompass utbildning för PL och allmänheten.

ÖREBRO

Antal medlemmar: 78.
Verksamhetsledare: Dennis Storm.
Ledamöter i RLG: OC-representant: Ulrica Öhman, AC-representant: Lena Thorin
Pettersson, GC-Representant: Jörgen Johansson, Hundansvarig: Janne Berglöf,
Ledamöter: Christoffer Rydberg och Tommy Sjöstrand (Tommy avgick under året – inget
nyval skedde).
Antal möten i RLG: 5.
Antal aktiva i LI: 9.
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 2 660.
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Större händelser/sök som har skett under 2019: Under året har 7 stycken ärenden
inkommit till RA-Örebro. Vi har haft en skallgång i ett ärende från 2017, kallat till skallgång i
samband med ett LSO-ärende som löste sig innan vi hann skicka ut patruller. Varit andra
RA-behjälpliga i några ärenden.
Genomförda utbildningar: Vi har genomfört 1 GV-utbildning, haft utbildning i EasyFP i mars,
samt en uppdateringsutbildning i EasyFP i december, 2 stycken har gått EFP-utbildning
hos polisen i Örebro.
Genomförda föreläsningar: 2.
Deltagande på event: 4.
Erhållna bidrag i form av pengar: Ersättning för Trygghetstelefonen i Örebro kommun.
(faktureras av kansliet).
Erhållen sponsring i form av material: Fått så kallade Patienttäcken skänkta av ABF Örebro
län (ett antal av dessa skänktes vidare till andra RA).
Tillgång till material utöver ”bas”: Sambandsbuss (WW Caravell), uppblåsbar gummibåt.
Övrig sponsring: Scandic Väst i Örebro: Förråd till vårt material, mötes & utbildningslokaler
samt parkeringsplats till vår sambandsbuss.

ÖST

(Jönköping = Jö, Södermanland = Sö, Östergötland = Ös
Antal medlemmar: 306 (Jö: 103, Sö: 90, Ös: 113).
Verksamhetsledare: Therese Jigfjord
Ledamöter i RLG: Veronica Hansson Brangenfeldt, Lotta Klang-Bergström, Tonny Nyman,
Michael Wernersson, Håkan Nilsson-Ranta och Jörgen Nylén.
Antal möten i RLG: 5.
Antal aktiva i LI: 16 (Jö: 5, Sö: 5, Ös: 6).
Antal anmälda till Skallgångsregistret: 9 825 (Jö: 3 034, Sö: 3 227, Ös: 3564).
Större händelser/sök som har skett under 2019: Totalt antal sök internt/öppet är 47
stycken.
Genomförda utbildningar: 10 (Jö: PL/GV/HLR, Sö: PL/HLR, Ös: PL/GV/HLR).
Genomförda föreläsningar: 24 (Jö: 22 för 500 deltagare, Sö: 1 för 10 deltagare, Ös: 1 för 25
deltagare).
Deltagande på event: 12 (Jö: 4, Sö: 4, Ös: 4).
Samarbete med andra frivilligorganisationer: Sjöräddningssällskapet (Sö och Ös).
Erhållna bidrag i form av pengar: Ös och Sö ansökan till drönare 6 000 kr.
Erhållen sponsring i form av material: Jö: 230 pannlampor, 20 ryggsäckar, 5 tv-kannor, 5
termosar, 35 plastbackar, 15 filtar, pyssellådor, nallar, 3 pelarbord, 1 skrivare,
kopieringspapper, pärmar, förrådshyllor och ett större förråd. 6 pallar engångsartiklar
(muggar, tallrikar, glas) och 5 32”-tv, delar av detta skickas till Hasse då vi inte behöver
sådana mängder.
Sö/Ös: 2 skrivare, 2 bildskärmar, 1 laptop.
Tillgång till material utöver ”bas”: Jö: 7 båtar, 1 UAV med värmekamera, 1 ROV, 2 ekolod, 1
undervattenskamera
Sö/Ös: 6 UAV, 8 hundar.
Övriga aktiviteter som kan vara av allmänt intresse: Jö: Startat ett samarbete med
Vuxenskolan gällande projektet ”Min Säkerhet” som vänder sig till personer med
intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I
samarbetet ingår även FUB, SOS-alarm, Polisen, MSB, Kvinnojouren, Brottsofferjouren.
Mottagit gåva av Pingstkyrkan för ”Jönköpings Vardagshjältar 2019”. Priset delades ut vid
deras julkonsert.
Ös: Ett antal större övningar har genomförts, med hundar och drönare. Även ett möte med
EFP-ansvarig polis har genomförts.
Inkomna ärenden: Jö 17, Ös/Sö 26.
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