Bilag: Erkleering om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i

kalenderiiret 2018
Pa grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsradsvalget i 2017 ansoges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderaret 2019
Kandidatlistens bogstavbelegnelse og llsle etegnelse p& stemmesedlen ved valget

SF - Socialistisk Folkeparti

Tilskud til kandidatlisten
Erkleering om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderaret 2018
Er der fra samme private tils udsyder modtaget et eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.500 kr. i kalenderaret 2018 r I Nel

Ja, folgende

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
Oplysning om, hvilken del at partiet (kredsorganisation, lokal partiorganlsalion m.v.) tilskuddet er ydet I

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
Oplysning om, hvilken del af artiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydel til

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til

avn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Oplysning o , hvil en del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet 1

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.1. august 2017 var
opstillingsberettiget til folketings alg, skal oplysningerne om private tilskud ti lige omfatte eventuelle okale partiorgani
sationeM vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, herunder kredsorgamsationer, beliggende vedl o
mende region,
ir KlfctM
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Pr Her mndtan t anonyme tilskud i kalenderaret 2018

Den samlede storrelse af samtlige modtagne anony e tilskud, inklusiv anonyme tilskud

| Ja, folgende
Kr.

Kr.

Den samlede storrelse af anonvme tilskud returneret til tilskudsyder
Den samlede storrelse af anonyme tilskud overfort til en konto bos Okonomi- og Inden-

Kr.

Der er forbud for kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud o er belobsgrasrisen, som1120118 er
20 500 kr Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over belobsgraensen, skal kandidatlisten returnere hele

= det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overfores til en konto hos 0konom,og Indenri sministeriet.
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ops illingsberettiget UI d!t tingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganSsationer i vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, herunder kredsorgamsationer, beliggende t
vedkommende region.
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Tilskud til opstillede kandidater
uwjs tilskudsmodtaqeren er den reqionale organisation for et parti, som pr. 1. august 201 7 ar opstillingsberettiget til folketingsvalg, s al oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opstillede andidater
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
Saet kryds, hvis tils udsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillings-

berettiget til folketings alg.
Bemeerk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsradsvalg eller folketingsvalg tillige opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklcering om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderaret 2018
Er de fra samme pri ate tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.500 kr. i kalenderaret 2018

Ja, folgende

Nei

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
Kandidaten har vaeret opstillet til folgende valg'

Navn p& kandidaten, der har modtaget tilskud

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
Kandidaten har vaaret o stillet til folgende valg*

Navn pi kan idaten, der har modtaget tilskud

avn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
Kandidaten har vasret opstillet til folgende valg*

avn pi kandidaten, der har mo taget tilskud

Navn • tilskudsyder

dresse • tilskudsyder
Kandidaten har vreret opstillet til folgende valg'

Navn p kandidaten, der har modtaget tilskud

Del skal oplyses, om kandidaten har VEeret opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklcering om anonyme tilskud modtaget i kalenderaret 2018
Er der blandt de opstillede andidater modtaget anonyme tilskud i ..

Ja, folgende

kalender ret 2018 i7i Nei
Den samlede storrelse af anonyme tilskud modtaget af samtl ge opstillede kandidater,
erklaeringen vedrorer

Kr.

_ Det erklgeres hermed, at ovenst&ende oplysninger vedrorende private og anonyme tilskud omfatter samtlige

7 opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt

Dato wy
og unders rift

Ovenstaende oplysninqer afgives under strafansvar efter pa rtireqnskabslovens § 6 a og partistottelovens § 14 a
Kommunen/regionen kan bel andle oplysninger om persons r, der indgiver ansogning om tilskud. Oplysningerne
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistotteloven og partiregnskabsloven. Ansoger
har ret til at fa at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at krasve forkerte oplysninRepraesentant for partiorganisation/-forening
Reorcesentant for kandidatlisten
Dafo

og

Organisationens/foreningens navn

SF Fredensborg og Horsholm

underskrift

j
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