
Organisationen Missing People 
Medlemsmötet 6 maj inleddes med att Mari-Louise Lind berättade om organisationen 
Missing People, Sveriges 5:e största frivilligorganisation vars uppgift är att 
tillsammans med polis och anhöriga delta i sökning efter personer som anmälts 
försvunna. Organisationen bildades i Göteborg 2012 och idag finns 31000 personer i 
landet registrerade i deras skallgångsregister, varav 1200 personer i Norrbotten. 

 
      Mari-Louise Lind 
 
Mari-Louise berättade om hur ett sökuppdrag går till. När polis och anhöriga gett 
klartecken går en kallelse ut via mobil och facebook till aktuella personer i 
organisationens skallgångsregister. Sökningens ledningsgrupp består av 3 personer: 
en operativ chef, som håller ständig kontakt med polisen; en administrativ chef, 
kontaktperson med media och de anhöriga; en gruppchef som sköter kartor och leder 
själva sökarbetet i det aktuella området.  Sökningen organiseras oftast i grupper om 
10 personer, som systematiskt söker igenom terrängen i form av en skallgångskedja. 
Andra sökformer som används är exempelvis hundsök, dykare, fyrhjulingar och 
motorcross. 
 
Även du som inte orkar delta i skallgången kan göra stor nytta. Genom att ta dig till 
startpunkten och finnas till hands för olika uppdrag på plats. Du kan fixa vatten, kaffe 
eller annan dryck, ordna smörgåsar och frukt genom sponsring etc. Du kan även bli 
medlem – avg. 250 kr – för att stödja det ideella arbete som utförs av Missing People.  
 
Vi var alla mycket imponerade av Mari-Louise djupa engagemang och glöd. Genom 
effektiv spridning via sociala medier lyckas man nå en stor grupp människor på kort 
tid och förvånansvärt många dyker snabbt upp på samlingsplatsen. Sökningen kan 
därigenom effektiviseras med skallgångskedjor på armlängds avstånd. ”Vi avslutar 
sökningen först när personen återfunnits eller på begäran från de anhöriga”.   
 
Efter Mari-Louise föredrag började själva medlemsmötet med många frågor som 
dryftades. Gun-Britt och Inga-Britt var kvällens värdinnor och hade ordnat fantastiskt 
gott fika. Vi avslutade kvällen med Blomskottsauktion och dragning av lotteriet. 


