
 

Till alla medlemmar  

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

kommande årsmötet. Detta genomförs den 16 april 2023. 

 

Vår värdegrund och våra värdeord 

Missing People är en demokratisk och inkluderande ideell organisation som värnar om allas lika 

värde och lika rättigheter. Våra värdeord Omtanke, Engagemang och Professionalism ligger till 

grund för vår uppförandekod och ger tydliga riktlinjer för hur vi ska agera. Vår vision är att ingen 

skall försvinna utan att hittas. 

Missing People har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. 

Vår organisation                                                                                            

Styrelsen 

Organisationen leds av en styrelse på sju personer, som utför sitt uppdrag ideellt.                                

Styrelsen är ett team som arbetar både strategiskt och operativt, där varje ledamot bidrar med sin 

speciella kompetens. Det strategiska arbetet är inriktat mot att uppnå målen inom tre definierade 

områden – det operativa, det finansiella och varumärkesmålet – samt att verka för att 

organisationen ständigt utvecklas.  

Kansliet 

Det dagliga operativa arbetet utförs av Missing Peoples kansli, som har sitt kontor i Stockholm. På 

kansliet finns idag tre medarbetare, vars arbete leds och utförs på direkt uppdrag av styrelsen. 

Styrelsen är därmed kansliets arbetsgivare med ordföranden som ytterst ansvarig.    

Funktioner och arbetsgrupper 

I styrelsens uppdrag ingår att leda och fördela arbetet i de funktioner och arbetsgrupper som stöder 

det operativa arbetet. Här ligger fokus på att ständigt utveckla organisationen och att säkerställa att 

Missing People är redo att genomföra sökinsatser årets alla dagar. Exempel på funktioner och 

arbetsgrupper är Jouren, Kompetensgruppen, Verksamhetsutveckling och IT-support. 

Årsmötet och val av styrelseledamöter 

Vid årsmötet, som genomförs den 16 april 2023, kommer sju ledamöter att väljas. Av dessa hämtas 

tre alternativt fyra från organisationen internt. För att göra styrelsen komplett, den ska enligt 

stadgarna bestå av sju ledamöter, söker vi övriga ledamöter externt.                                             

Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för en mandatperiod på ett år. Kassören 

väljs normalt för en mandatperiod på två år, men vid årsmötet 2023 blir det så kallat fyllnadsval av 

kassör, som då väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs växelvis på två år. Styrelsen fördelar inom sig 

övriga roller och ansvarsområden.       

Kompetenskrav                                                             

Vi söker personer med erfarenhet från styrelsearbete och som tillsammans uppfyller nedanstående 

kompetenskrav: 

• Ordförande:  

o Ledare med tydlig struktur och god förmåga att tillvarata styrelsens samlade kompetens 

o Flera års erfarenhet från styrelsearbete 

o Goda kunskaper i Office 365 med alla tillhörande funktioner  



 

 

• Kassör:  

o Erfaren ekonom – fokus på att följa nuvarande ekonomiska struktur  

o Säkerställa att gällande rutiner följs – Giva och Svensk Insamlingskontroll  

o Kunskap om gällande skatteregler  

 

• Kompetensområden övriga ledamöter  

o Kommunikation och PR 

o Intern och extern kommunikation  

o Marknad  

o Insamling  

o Erfarenhet från insamling från privata givare 

o Försäljning mot företag  

o Stort kontaktnät  

o Insamling mot företag (sponsring och gåvor) 

o Operativt ansvarig 

o Väl insatt i Missing Peoples organisation och arbetssätt  

o Flerårig erfarenhet från sökinsatser 

o Uttalad förmåga att stödja MPS funktioner, arbetsgrupper och organisationen i 

sin helhet   

o Kansliansvar 

o Arbetsledning och HR-ansvar för kansliet 

o Sekreterare 

o Stort ordningssinne 

o Goda kunskaper i Office 365 

o God kommunikativ förmåga 

o Övrigt   

o Lagspelare 

o Har tid och engagemang att verka i ideell förening 

o Utvecklingsorienterad 

o Erfarenhet från arbete i ideell organisation är meriterande 

o Förmåga att tillföra nya perspektiv och erfarenheter 

o Medlem i Missing People 

o Inga betalningsanmärkningar 

o Beredd att visa upp utdrag ur polisens belastningsregister  

o Styrelsearbetet är helt ideellt  
 

Din nominering skickar du till valberedning@missingpeople.se  senast den 15 januari 2023. 

 

Valberedningen i december 2022 

 

Christer Ågren, Anna Österberg, Ann-Katrin Backlund och Hans Stigsjöö 
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