
Kandidatlistens bogstavbetegnelsq og listebetegnelse pa stemmesedlen ved valget

DS LIETET/ DE -GnA///6

Er der fra samme orivate tilskudsvder modtaqet 6t eller flere tilskud. som
ti lsammen overst ider2O.o00kr.  i  ner ioden 1. lu l i  -31.december2017 X Nei i-l .t", folsende
Navn . tilskudsyder

Adresse. tilskudsvder

Oplysning om, hvilken del af partiel {kredsorganisation, lokai partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til

Navn , tilskudsyder

Adresse. tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del at partiet {kredsorganisalion, lokal partiorganisalion m.v-} tilskuddet er ydel iil

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partiel (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddel €r ydet lil

Navn . tilskudsyder

Adr€ss€. tilskudsyder

Oplysning om. hvilken del af partiel (kredsofganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydel 1il

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige om{atte eventuelle lokale partiorgani-

;1fffi:Jl"X*mmende 
kommune/partiets ovrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom-

1,,,.

'
,  i , :

i ' Po 001-2018

Erklering om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2417

Er der modtaqet anonvme tilskud i perioden f . iuli - 31. december 2017 X f.f"i Il .t", fslgende

Den samlede stsrrelse af modtagne anonvme tilskud

Kr.

Den samlede storrelse af anonvme tilskud returneret til tilskudsvder

Kr.

ffJ#fl[ffsiarrdse 
af anonyme tilskud over{art til en konto hos @konomi- og Inden- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er konrmuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga-

[Xi:TilJJ."_al:ilS:"0" 
kommune/partiets avrige orsanisationer. herunder kredsorganisationer, beliggende i

Udarbeidet af KL

Godkendt a{ gkonomi- og Indenrigsministeriet

Side 3 af 6



Set kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1 . august 2O'17 var opstillings-
berettioet til folketinosvalo.

Det erklares hermed, at ovenst&ende oplysninger vedrsrende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
tillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens

Dato underskrif t l

Er der fra samme private tilskudsvder modtaoet dt eller llere tilskud. som
ti lsammenoverst iqer20.000kr. iper ioden1.Jul i  -31 ,december2017 kl  t t " i  I  i  . la, to lgende
Navn . tilskudsyder

Adresse. tilskudsvdet

Navn pa kandidaten, der har modlaget lilskud Kandidaten har veret opstillet til 16lgende valg"

Navn . lilskudsyder

Adresse. tilskudsyder

Navn pe kandidaten, der har modlaget tilskud Kandidaten har v€ret opstiliet til {algende valg*

Navn . tilskudsyder

Adfesse. tilskudsvder

Navn pa kandidalen, der har modtagei tilskud Kandidaten har veret opstillet til frlgende valg.

Navn . iilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Navn pA kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har veerel opsiillel til f6lgende valg"

"Det skal oplyses, om kandidaten har v€ret opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
f  .  iu l i  -  31.  december 2017

Den samlede stsrrelse af anonyme tilskud modtaget at samtlige opstillede kandidater,

OvenstAende oplvsninger afgives under strafiansvar efter partiregnskabslovens $ 6 a og partistottelovens $ 14 a
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansegning om ti lskud. Oplysningerne
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistotteloven og partiregnskabsloven. Ansager

:AIi3l:i."t 
fA at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at krave forkerte oplysnin-

X Representant for partiorganisation/-forening
Reprasentant for kandidatlisten

Organisationenslforeningens navn

=/HFASLSr€// - p6: QaB'GRaaae
Dato og underskrift

f/z QnrK
PO 00112018 (01/201S)

Udarbejdet af KL

Godkendt a{ Okonomi- og Indenrigsministeriet
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