


Tilskud til opstillede kandidater 

H�is tlls�(!dsmo�ta��reQ, (kandipatlisten) �r de.n regi9n,1e ergan�ti<>n for et parti, S0!1] pr. 1. august 2Q17 
var opstllhngsb�rett1get tll tolket1ngsvalg, skal oplysm11gerne ol'Tl pnvate og anonymet1lskud modtaget af 
opstillede kandidate.r tillige omfatte �amHige. kandidater, dar opstiller for tilskudsmodtageren til fOlketingsvalg. 
Deter den regionale organisation for den stor'kreds, som kalididateo .PPStillede i, somha.r den n8evnte 
indberetningspligt, · · 

·• 1'.11:'JrnJtr;, fh'.}lf ; 

SiBt ktyds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regioriale organisation for et parti, 
som pr; 1 . august 2017 var opstillin sberettlget til folketingsvalg. 

Bemcerk, at .hvis en kanqidat, der opstiller til regionsradsvalg eller folketingsvalg, tillige opstlller til kommunal
bestyrelsesvalg, skal oplysnlngerne om private oganonyme tilskud, der skal indberettes reglonalt, tillige 
omfatte det eller de tilskud; kandidaten nar modtagettil brug fQr kommunalbestyre�e.svalget. 

Erklooring om tilskud fra private·tilskudsydere til opstillede kahdidater i kalenderAret 2020 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 

IXl Nej n Ja, felgende tilsammen overs�iger 21.400 kr; i kalenderaret 2020 
Navn • tilskudsyder 

Adresse • tllskudsyder 

Navn pi kandidaten, der har modtagel tilskud I Kandidaten har vatret opstillet til flllgende viilg• 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tilskud I Kandidalen har v1111ret opstillet til flilgende valg* 

Navn • tilskudsyder 
-

Adresse • tllskudsyder 

Navn pll kandidaten, der har modtaget tilskud 
I 

Kandldaten har vaeret opstillet Iii felgende valg• 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pll kandidaten, der har modtaget tllskud I Kandldaten har V111ret opstillet til kllgende vatg• 

•oet skal oplyses, om kandidaten har vaeret opstiilet tii folketingsv�lg, regionsvalg og/eller !<ommunalbestyrelsesvalg

Erklooring om anonyme tilskud modtaget at de opstillede kandidater i kalenderaret 2020 
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
kalenderaret 2020 RJ:Nei 
Den samlede sterrelse af anonyme tiiskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erkiaerin®n vedr"rer, i kalenderaret 2020 

7 Ja, felgf(!nde 
Kr. 

Det erklafres hermed, at ove_nstaende pplysninger vedrerende private og anonyme tiiskud ornfatter samtlige 
o stillede kandidater, der er omfattet �f .kandidatlistens indberetnin Ii

Dato og underskrift 
Ovenstilende oplysilinger afgives under strafansvar eftet' partiregnskabsloveri§�§.:S !Jog par tistetteiovens § 14 a 
Kommuhen/Regionen kan b�handl� oply��inge� oi:n personer, der indgiy�� §�lip.ii_�jQQ.;�m �lskud. Oplysningerne 
anvend.es at f(omm\Jnen/reg1on13n til adm1mst_rat1on at opgaver efter part1stetteloven og pa11iregnskabsloyen. Ans09er 
har ret til at lll at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen be!rMdler,.og �a� ret til at kileve forkerte oplysnln-
aer rettet. · · · · '· .. , 

.tJ Rep1cesentant for partiorganisation/-forening t 
Oi'ganisationens/foreningens navn 

t f 
I Reprais�n�nt for kandidat.list�n i,,(l{��i/iJ,I !Je Ni l..t/J-lf ,�NG I ._. Av.., ;.,, , 

Dato og underskrift 

/% <JJ>t.1
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