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Missing Peoples valberedning föreslår följande
kandidater verksamhetsåret 2021
Typ av val

Period

Ordförande
Samuel Persson
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Ledamöter
Malin Thiel
Anna Stinger
Claes Salomonsson
Peter Simonsson

Fyllnadsval för S.P
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Nyval
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Revisorssuppleant
Magnus Reinhold

Nyval
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Revisor
Anna Wretholm
Auktoriserad revisor
Allegretto Revision AB
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Valberedningens motivering
Inför kommande verksamhetsår har vi i valberedningen valt att arbeta utifrån det arbete som
sittande styrelse gjort och påbörjat under verksamhetsåret 2020.
Det är fortfarande mycket arbete kvar för att få föreningen att växa på rätt sätt och därför
tror vi att så lite förändringar som möjligt underlättar detta arbete för styrelsen. Vi har därför
valt att i vårt förslag endast ersätta de som avsagt sig fortsatt styrelsearbete med externa
förmågor som vi tror kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper för att på bästa sätt få
vår förening att växa sig starkare och styrelsen att fortsätta sitt arbete med att få vår
förening stabil.
De kriterier valberedningen haft som utgångspunkt presenteras nedan och samtliga
ledamöter skall uppfylla villkor 1 och 7. När det gäller de övriga kriterierna så skall styrelsen
som grupp gemensamt ha kvalifikationer att motsvara dessa för att utgöra ett bra team.
Valberedningen har i intervjuer med de föreslagna försäkrat sig om att kriterierna nedan
uppfylls. Vi överlämnar nu vårt förslag till årsmötet med förhoppningen att årsmötet skall
anta förslagen.

Styrelsen sammantaget ska ha följande kompetenser/förutsättningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uppfylla kraven från svensk insamlingskontroll (på årsmötet kunna uppvisa godkänd
UC-kontroll)
Erfarenhet från styrelsearbete i förening eller större organisation
Erfarenhet från någon av de viktiga delarna som marknadsföring, insamling, Press
och PR, kommunikation eller strategisk ekonomi
Bred samhällskännedom
Goda näringslivskontakter
Ett brinnande intresse att vilja driva föreningen i rätt riktning enligt den föreslagna
verksamhetsplanen
Medlem i föreningen
Förvalta och ta till vara det ekonomiska värdet av varumärket Missing People Sweden.

Valberedningens förslag
Ordförande 1 år Nyval
Samuel Persson: Samuel har suttit i styrelsen sedan 2018 och har under det senaste året
bland annat arbetat med projektet MPS Academy som ett led i att digitalisera utbildningar,
MPS-appen, utformat ett nytt intranät, drivit arbetet inom Missing People kring
varumärkesskyddet av Missing People Sweden i hela Europa och tagit fram den nya
organisationsstrukturen. Samuel har också haft förhandlingar med olika leverantörer för att
minska på kostnader samt relationsbyggande med bland annat Missing People UK, UK Police
Missing Persons och NOA. Samuel jobbar för att kvalitetssäkra organisationen och skriver
även de flesta interna artiklarna från styrelsen till nyhetsbrevet. Samuel har under det
gångna verksamhetsåret även haft rollen som vice ordförande i styrelsen. Samuel 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,
etc.
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Sekreterare 2 år Nyval
Hasse Lagervall: Hasse har varit aktiv i Missing People sedan 2013 och har därmed en
grundlig kunskap om organisationen. Hasse är bosatt i Trollhättan och är VL för den
Regionala avdelningen Fyrbodal. Hasse har tidigare arbetat som redovisningschef och
administrativ rationaliseringschef på bank. Han har varit lekmannarevisor i många år och
kommer alltid att arbeta för att styrelsen ser till organisationens bästa

Ledamot 1 år Fyllnadsval (för Samuel Persson)
Malin Thiel: Malin har suttit i styrelsen sedan 2020 och har sedan dess arbetat fram en
strategisk plan för 2020–2023, uppdaterat insamlingsstrategin, varit sekreterare, haft
personal- och lönesamtal med kansliet samt tagit fram en aktivitetsplan tillsammans med
kansliet för 2021. Kommer fortsätta med det otroligt viktiga arbetet med insamling för att
stärka föreningens ekonomi .Malin har en bakgrund som insamlings och marknadschef,
arbetat mot Svensk insamlingskontroll och GIVA, SOS Barnbyar, Rädda barnen, kunnig i
Office 365, har suttit i föreningsstyrelser om bland annat ordförande och sekreterare.

Ledamot 1 år Fyllnadsval (för Hasse Lagervall)
Anna Stinger: Anna blev invald till styrelsen 2020 och har under sin tid ansvarat för
Volkswagen-samarbetet och Missing Peoples kommunikationspolicy och insamlingsstrategi.
Utöver detta har Anna varit involverarad i intäktsgenererade aktiviteter (såsom
ambassadörskapet), företagssamarbeten och sponsorskap samt identifierat behov och tagit
kontakt med potentiella partners samt ansvarat för rekryteringsprocessen för kansliet. Anna
besitter stor erfarenhet inom varumärkes- och kommunikationsstrategi, precis vad vår
organisation behöver, någon som kan marknadsföring, strategisk kommunikation och har ett
brett kontaktnät

Ledamot 2 år Omval
Claes Salomonsson: Claes blev invald i styrelsen 2020 och har lång erfarenhet av
kommunikation. Under sin tid i styrelsen har Claes bland annat arbetat med att hitta
ambassadörer som representerar Missing Peoples varumärke, skrivit pressmeddelanden
samt artiklar, tagit fram pressbilder och uppdaterat organisationens kommunikationsplan
och mediepolicy. Claes har arbetat hårt för att Missing People ska synas i media, vilket
innefattar TV4, SVT, P4 Stockholm och DN. Claes Bidrar till verksamheten med pressfrågor,
PR och lång erfarenhet av kommunikation. Kör gärna medieträningar och medieskolor samt
hur man får ut sina budskap och vikten att vara förberedd.

Ledamot 2 år Nyval

Peter Simonsson: Peter är född i Skövde, är 58 år gammal, gift och har två vuxna söner.
Peter uppfattas som både positiv och social - har alltid många järn i elden. Yrkesmässigt har
Peter en brokig karriär, han började på 80-talet som säljare i Skövde, via utlandsarbete i
Tyskland för att sedan landa som marknadschef och senare VD i Stockholm. Idag arbetar
Peter som VD för butikskedjan Stjärnurmakarna och sitter sedan drygt två år som ledamot i
Svensk handels näringslivsråd och ledamot i Svenskt näringslivs SME råd, som är rådgivande
till Styrelse och VD. Affärsutveckling och ledarskap ligger varmt om hjärtat på Peter. Peters
privata tid ägnas huvudsakligen åt familjen och många goda vänner gärna i fritidshuset i
Västergötland och på MTB cykeln. Peters ambition är att under sin tid i styrelsen för Missing
People kunna bidra med sitt otroligt breda kontaktnät och "öppna dörrar" för styrelsen för att
på sikt bygga en bra grund för företagssamarbeten
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Kassör (sittande, valdes på 2 år vid årsmötet 2020)
Maria Langwall: Maria blev på årsmötet 2020 vald till kassör på 2 år och sitter därmed 1 år
till. Under året som gått har Maria bland annat skapat en ny struktur i den ekonomiska
redovisningen, upprättat en budget för samtliga funktioner och skapat en modell för att
löpande följa upp intäkter. Marias kunskap om ekonomi har satt en viktig grund för Missing
People.

Revisor: Anna Wretholm
Auktoriserad revisor Allegretto Revision AB.

Lekmannarevisor: Lars Svensson

Lars är 73 år och bosatt i Ulricehamn. Lars har tidigare varit kassör i Missing People och
tillhör region Sjuhärad, samt varit medlem sedan 2014.
Fritiden ägnas åt vardagsmotion och då företrädesvis orientering, cykel och skidåkning på
längden.

Revisorsuppleant: Magnus Reinhold
Magnus är bosatt i Våxtorp, tillhör Hallands RA och är aktiv som OC och AC sedan 2015. Var
VL i Halland 2016-2018. Håller i utbildningar till patrull och grönväst och är ute och informerar
om organisationen vid önskemål. Är även Pressansvarig i Halland. Magnus har även tidigare
varit Revisorssuppleant i styrelsen 2017 fram till årsmötet 2020
Magnus sköter marknadsavdelningen på sitt nuvarande arbete. På tidigare arbeten förutom
marknadsarbete har Magnus även jobbat som bland annat medieutbildare, pressansvarig,
inköpschef, kvalitetsansvarig, i både svenska och norska koncerner.
Magnus har ett stort musikintresse och spelar gärna själv.
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