
Ordförande 1 år - omval

Samuel Persson

Samuel har suttit i styrelsen sedan 2018 och det senaste verksamhetsåret 

som Ordförande. Som ledare för styrelsen har mycket fokus legat på 

kontinuerlig support och uppföljning att verksamhetsplanen realiseras, att 

styrelse och verksamheten arbetar gemensamt mot våra finansiella, 

varumärkes-och organisatoriska mål. Genom att skapa en tydlighet i 

styrelsen har varje ledamot nu ett mål att arbeta med.

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.



Kassör 2 år - omval

Maria Langwall

OBS! Maria kan bara ställa upp på ett år, men valberedningen anser att 

det är så pass viktigt för föreningen att hon under ännu ett år kan 

fortsätta det arbete hon påbörjat med ekonomin så vi väljer att 

nominera henne trots detta

Under sin tid som kassör har Maria implementerat rutiner och processer i 

syfte att kunna styra och följa upp verksamheten på ett tryggt sätt.

Maria har satt ekonomi på styrelsens agenda, och - hoppas vi - nått ut till 

verksamheten genom kommunikation och information.

Maria har arbetat med att öka förståelse och kunskap om de regelverk vi har 

att förhålla oss till - såsom dem hos Svensk Insamlingskontroll, GIVA och 

Skatteverket. Marias ambition är att föreningen ska klara de finansiella mål 

som tryggar verksamhetens finansiering, och klara de nyckeltal som är en 

förutsättning för att vi ska få behålla vårt 90-konto. Det kräver en 

grundläggande planering och styrning av intäkter och likvida medel.

Föreningen har nått samtliga uppsatta finansiella mål 2021.



Ledamot 1 år - fyllnadsval (för Peter Simonsson)

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 involverad i 

intäktsgenererade aktiviteter som exempelvis våra ambassadörer. Anna har 

även tagit in reklambyrå (pro bono) samt undersökningsföretag som mäter 

vårt varumärke (bro bono).

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 - nyval

Karl-Johan Lantz

I över 30 år har Karl-Johan framgångsrikt arbetat med att utveckla affärer inom B2B på såväl 

strategisk som operationell nivå, vilket har gett honom djup erfarenhet inom områden som 

försäljningsledning, säljutveckling, förändringsledning, företagsledning, och affärsutveckling.

Karl-Johan beskriver sig själv som en visionär, rak, närvarande och prestigelös ledare med stark 

social kompetens och med gedigen erfarenhet av försäljning och säljledning.

Han säger "Jag uppskattar Missing Peoples konkreta sätt att hjälpa människor, både genom ert sätt 

att hjälpa till att leta efter försvunna individer och att ni finns på plats för att stödja deras anhöriga. Er 

värdegrund omtanke, engagemang och professionalism stämmer helt med min egna värdegrund”.

Utbildning

Diplomerad marknadsekonom, Företagsledning vid IFL/Handelshögskolan 

Diplomerad Styrelseordförande vid Styrelseakademin 

Utbildad inom försäljning, säljledning, coachning, train-the-trainer, mm från ledande utbildare 

inom branschen

Tidigare arbetserfarenhet

Säljchef Europa, VD Tyskt GmbH, Regionchef DACH, Produktchef, Commercial Manager, VD Eget 

säljbolag, VD Informationsföretag, försäljningsdirektör, Marknad- & Säljchef Säljcoach och säljare.

Vad tror jag att jag kan bidra med

Framför allt min förmåga och kompetens att etablera samarbete med företag tror jag kan bidra till att 

öka engagemanget från näringslivet.



Ledamot 2 år – nyval

Ulrika Runge

Ulrika har över 15 års erfarenhet av att arbeta med insamling inom den ideella sektorn, både 

inom medlemsorganisationer och biståndsorganisationer. Idag arbetar Ulrika som digital strateg 

och ansvarar för den digitala insamlingen samt koordinerar insamlingsteamet på 

biståndsorganisationen Diakonia. Ulrika är även produktägare av diakonia.se och har en bred 

kompetens inom webb och projektledning. 

Ulrika säger att "Det vore en ära att få vara med och driva Missing Peoples insamling framåt på 

resan till att nå visionen om att bli en av de 50 största insamlingsorganisationerna”.

Ulrika är en mycket positiv och glad person som har lätt för att skapa bra relationer

Utbildning

Filosofie Magister, Samhälle och Kulturanalys, Linköpings universitet

Gender Development, University of Auckland, New Zeeland

Tidigare arbetserfarenhet

Ulrika har arbetat som projektledare i olika projekt i Rädda Barnen. Ansvarade bland annat för 

utveckling av nya insamlingskanaler och var ansvarig för allt regelbundet givande samt 

kundvård. Har även arbetat på Individuell Människohjälp där ett av projekten var uppstart och 

uppbyggnad av Telemarketing och F2F inhouse. Här ingick personalansvar för som mest ca 40 

personer.

Vad jag tror att jag kan bidra med

Jag har en gedigen kunskap om ideell verksamhet genom mitt arbete inom flera 

olika organisationer, främst med fokus på insamling och digital utveckling.



Revisorer
Revisor 1 år - omval
Anna Wretholm

Auktoriserad revisor Allegretto Revision AB

Lekmannarevisor 1 år - omval
Lars Svensson

Lars är 75 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. 

Revisorssuppleant 1 år - omval
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 och 2021. Håller i utbildningar till patrulledare 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. 


