
 

Till alla medlemmar  

Nedan följer information från Missing Peoples valberedning som önskar få in nomineringar 

till det kommande årsmötet som genomförs den 3 april 2022. 

 

Vår värdegrund och våra värdeord                                                                                        

Missing People är en demokratisk och inkluderande ideell organisation som ser till allas 

värde och lika rätt, oberoende av biologiskt och socialt kön, språk, religion, sexuell läggning 

och nationellt eller socialt ursprung. Missing People värnar om medmänsklighet, omtanke 

och respekt gentemot alla som deltar i eftersök av en försvunnen person samt mot dennes 

anhöriga. Missing People förmedlar hopp genom att inte avsluta ett påbörjat eftersök av en 

försvunnen person så länge det finns frivilliga som vill delta. 

                                                                                                                                                    

Våra värdeord Omtanke, Engagemang och Professionalism ger tillsammans med vår 

värdegrund tydliga riktlinjer för hur vi ska agera och arbeta. 

 

Utöver vår värdegrund och våra värdeord har vi också definierat ett antal grundsatser som vi 

ska efterleva: 

 Vi ska följa svenska lagar, normer och förordningar 

 Vi ska bedriva vår verksamhet enligt insamlingsbranschens riktlinjer och policys 

 Vi ska ta ansvar för våra handlingar 

 Vi ska ha etiska riktlinjer för placering av finansiella tillgångar 

 

Inför årsmötet 2022                                                                                                                                 

Valberedningen startade sitt arbete i mitten av september med information till styrelsen och 

intervjuer av ledamöterna. Valberedningens bild är att vi har en mycket kompetent och väl 

fungerande styrelse, som i hög grad verkar för organisationens utveckling. Därför är det 

viktigt att nästa styrelse får en sammansättning som kan fortsätta det arbetet.      

                                                                                                                    

Läget inför valet av styrelse är följande: Malin Thiel har avböjt omval och Peter Simonsson 

väljer att avgå med ett år kvar av sin mandatperiod. Övriga ledamöter står till förfogande för 

omval. 

 

 Vid årsmötet 2022 skall följande val göras: 

 Ordförande på ett år  

 Kassör för en period av två år 

 En ledamot för en period av två år  

 En ledamot för en period av ett år – fyllnadsval  

 Två revisorer på ett år, varav minst en auktoriserad 

 En revisorssuppleant på ett år 

 

Valberedningens förslag till årsmötet kommer att grunda sig på att få fram en styrelse som 

har förmågan att fortsätta det pågående arbetet med att utveckla organisationen. 



 

Valberedningen anser att mångfald i styrelsen är viktigt och nödvändigt för att 

styrelsearbetet ska bli effektivt och för att positiva värden ska kunna skapas i föreningen. 

Därför ser vi gärna sökanden i alla åldrar, av olika kön samt med olika bakgrund och etnisk 

tillhörighet. Vi följer självklart vad som i övrigt anges i diskrimineringslagen, Lag 2014:958.  

 

Vi har följande krav på de sökande/nominerade: 

 Medlem i Missing People 

 Den nominerade måste vara informerad och tackat ja till nomineringen, samt blivit 

informerad om kraven som ställs 

 Inga betalningsanmärkningar. Kopia på en godkänd kreditupplysning, ej äldre än 4 

veckor medtas till årsmötet 

 Vid nominering till styrelsen kommer den nominerade behöva ta med utdrag ur 

belastningsregistret till årsmötet. Den blankett som ska användas är 

”Belastningsregister 9§ (442.3)” 

 

Meriterande 

 Tidigare erfarenheter av styrelsearbete 

 Goda kontakter inom näringslivet 

 Erfarenhet av företagsförsäljning 

 Erfarenhet av att driva egna projekt 

 Erfarenhet av insamling för ideell förening 

 Vi ser gärna externa sökanden för att ytterligare kunna berika Missing Peoples 

organisation med erfarenheter samt nya perspektiv 

 

På årsmötet 2022 skall val göras till valberedningen: 

 Tre ledamöter på val av ett år varav en ska väljas som sammankallande. 

 En suppleant på val av ett år. 

 

Då vi uppbär 90-konto måste samtliga nominerade kunna visa upp kopia på en godkänd 

kreditupplysning, ej äldre än 4 veckor. 

 

Din nominering skickar du till valberedning@missingpeople.se senast 31 december 2021. 

 

Se information gällande Svensk Insamlingskontrolls krav nedan: 

 Kreditupplysning ska uppvisas och en sådan upplysning får inte vara äldre än fyra 

veckor 

 Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av 

Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se 

www.datainspektionen.se.  

 Kreditupplysning är gratis från kreditupplysningsföretag om den söks av 

styrelseledamot eller suppleant själv, men då kan det ta ett par veckor innan den 

kommer 

 Den person som det gäller får skriva till kreditupplysningsföretaget och hänvisa till sin 

rätt att enligt 26 § i personuppgiftslagen få ett registerutdrag 

 Personen ska uppge sitt personnummer, namn och adress 

mailto:valberedning@missingpeople.se


 

 Om organisationen vill begära att få kreditupplysningen själv eller vill ha en snabbare 

behandling tar upplysningsbyrån ut en avgift 

 En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller 

obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna 

bibehålla 90-kontot 

 Regeln om detta finns i 2 § fjärde stycket i föreskrifterna för 90-konto. 

 

Valberedningen i december 2021 

 

Christer Ågren, Anna Österberg, Susanna Thörnquist och Tommy Alvinsson 

 


