Bilag: Erklsering om private og anonyme tiiskud til kandidatlisten og opstille o kancfid lur (1. j li
- 31.december 2017)
Pa grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsradsvalgot i 2017 ansoges om
tiiskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderaret 2018
Kandidatlislens bogstavbetegnelse og lislebotegnelse pa stemmesedlen ved valgei
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Tiisku til kandidatlisten
Erkl,Bring om tiiskud fra pri ate tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. decernber 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et oiler flere tiiskud, som /
lilsammen o erstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. dece ber 2017 / S Nej _ Ja. fnjgendcNavn • tilskudsyder
Adresse • tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af p itiel (kre soiganisaiion. lokal pnilio ganisalion m.v.) tilskud el er del I I

Navn • tilsku syder

A resse • tils udsyder

Oplysning om, hvilken del af paitiel ( re sorgantsalron, lokal aitioigamsation m.v.) Iilskuddol er ydol 11

Navn • tilskudsy er

Adresse•tils udsyder

Oplysning om, h ilken del af artial (kiedsorganisaiion, lo al partiorganisation m.v.) tils ud el er ydel I I

avn • tilskudsy er

Adresse • lskudsy er

Oplysning om, hvilken del at aitiel (kro soiganisation, lo al parliorganisalion m.v.) tilskuddel er ydol til

Hvis tils udsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation lor et p tti, som pr I. august 20 17 at
opstillingsberettiget til folketlngsvalg, skal oplysningerne om private tiisku tillige omlatte evenluelle lok le aiiioigan*sationer i vedkommende kommune/partiets ovrige organi ationer. herunder kre sorganisntionor, holiggende i ve ko imende
region.

Er lsering om anonyme tiiskud modtaget i perioden 1. juli til 31. decernber 2017
' Ja. fol en e

Er der modtaget anonyme tiiskud i perioden 1. juli - 31. dece ber 2017 \X Nej
Kr

Den samlede storrelse af modtagne anonyme tiisk d
Ki.

Den samlede storrelse af anonyme tiiskud relurneret til tils udsyder
Den amlede storrelse af nonyme tiiskud overlort til en konto hos Okonomi- og Inden-

Kr

riqsministeriet
H is til udsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. I a gust 2017 va;
opstillingsberettiget til fol etin svalg, skal oplysningerne om anonyme tiiskud tillige ornfatte eventnelle lokalu partior anisationer i ve kommende ommune/partiets ovrige organisatio er, herunder kredsorganisationor, beliggen e i
vedkommende regio .
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Godkendt <il Okonomi* eg Indenrigsminisleriet
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Tilskud til opstillede kandidater
Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for el parti, sorn pr. 1. august 2017 var opstillingsborettiget til folketingsvalg, skal oplysningeme om private og anonyme tilskud modtaget at opstillede kandiricter
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodta e en til folketingsvalg.
Scet kryds, hvis tils udsmodtageren er den regionale organisation fo et parti, sorn pr. I. august 2017 var ¦ siillinysberettiget til folketingsvalg;
_

Bemaerk, at hvis en kandidat, er opstiller til regionsradsvalg eller folketingsvalg, tillige o stille til kommunalbestyrelsesvalg, skal oplysningeme om private og anonyme tilskud, der kal in berelles regional!, t llig
omfatte det eller de tilskud, k ndidaten bar modtaget til brug for ommunalbostyrolsesvalget.

Erklsering om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. decombei 201 7
Er der fra s mrne pri ate tilskudsyder modtaget et eller ero tilskud, so
lilsammen overstiger 20.000 kr. i pe ioden 1. j li - 31. december 2017 | Nej Ja fetge de
Navn • lilskudsyder

Adresse • lils udsy er

(

N n pa kandidalen. der har modtaget tilsku

Kandi aten liar vterel opslillel i:l Inigi e vuiy

Navn • lilskuds er

Adresse • lils udsy e

Navn p;i kandidalen, der har motftagei tilskud

Kandi aten harvrerot opslilinl !¦! lolgr n o v.iig'

Navn • lilskudsyder

Adresse • lilskudsyder

avn p

ndi alen, der h r modtaget tilskud

Kandi aten liar v<oiet opsliHel til lolgende i ;i

Navn • lilsku syder

Adresse • lils u syder

Dot skal oplyses, om kan idaten har eeret opstillet til folketi gsvalg, regio svalg o /eller Kom unalbesivretso va ci

Erklsering om anonyme tilskud modtaget i perioden 1, juli lii 31. december 20 7
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
erioden 1. juli -31. december 201

Nej

Den samlede storrelse af anony e tilskud modtaget af samtlige opstillede kan i ater,
erkleeringen vedrorer

¦Ja. lolgen e
Kr

Det erklaares hermed, at o enstaende oplysninger vedroren e i ate o anonyme tilskud omfattor l tlige

X opstillede kandidater, der er omfattet af kandidattistens indberetnings ligt

Dato og tin erskr ift
Ove staende oplysnin er afgives under st afansvar efter parliregns abslovens § 6 a og partistoltelovenn § M a
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om poisoner, der indgi er anso niny om iils uci. O ty:-;i p am
anvendes af kommunen regionen til administration af opgaver efter parlistottelo en og pa.'lireynskabslcven. A soger
har ret til at f/t at vide, h ilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har et til a kraovu (o koih oplysi inger rettet.

X Repreesentant for partiorganisationAforening
Repraesentanl for kandidatlisten

Oraanisationeng/loreningons nav
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Dalo oy un erskiifl

Udaibejdel al Kl.
Godkendl af Oko omi- og Indonri sminisloiiet
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