Information från valberedningen för SD Ödeshög
Partivänner
Vårt parti växer och i februari 2017 kommer SD Ödeshög ha sitt första egna årsmöte som nybliven
kommunförening i Östergötland.
Vi ser gärna att vi får nya kandidater som vill hjälpa till att engagera sig i styrelsearbete och vara
med och påverka partiets utveckling. Vi har en stor utmaning valåret 2018 då vi med största
sannolikhet kommer öka vårt politiska inflytande, och en av styrelsens främsta uppgifter är att tillse
att vi har det antal kommunpolitiker som vi behöver.
Är du intresserad av att vara med och bidra och hjälpa till med detta så är du varmt välkommen att
kandidera till styrelsen. Det är ett roligt och omväxlande arbete där du avsätter lite av din fritid för
att kunna deltaga på styrelsemöten och under sommarhalvåret hjälpa till att marknadsföra vår
politik. Det är alltid roligt att vara med i ett växande parti.
Nytt är även att SD Ödeshög skall välja årsmötesombud på årsmötet. Dessa ombud företräder då
SD Ödeshög och har rösträtt på distriktets årsmöte som genomförs någon gång under mars 2017.
Är du intresserad av att kandidera till styrelsen och/eller som årsmötesombud så skicka in din
kandidatur till mig; e-post: runar.ohman@sd.se alternativt postadress: Runar Öhman,
Föreningsgatan 21, 595 51 Mjölby.
Tänk på att noga ange vad du kandiderar till och på de bifogade blanketterna kan du se vilka
poster du kan kandidera till i styrelsen. Du kan med fördel kandidera till flera poster.
Du kan även kandidera som valberedare för SD Ödeshög. Då skickar du in din kandidatur på
samma sätt, men den skall då skickas till styrelsen, e-post: lars-goran.bonander@home.se
Det går även bra att använda de färdigtryckta formulären som bifogas. Kryssa då i det du vill
kandidera till, skriv under, scanna in den och e-posta eller skicka in den per brev.
OBS! Senaste datum då valberedningen respektive styrelsen skall ha din kandidatur är
den 1 december 2016, så se till att skicka in din kandidatur så snart som möjligt.
Har du några frågor eller funderingar så är det bara att kontakta mig på mobil: 070-3707672
alternativt e-post: runar.ohman@sd.se.
Med vänlig hälsning
Runar Öhman
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Intyg av kandidatur
Sverigedemokraterna Ödeshög
Härmed intygas att undertecknad godkänner kandidatur till följande
förtroendeuppdrag för kommunföreningen Sverigedemokraterna Ödeshög.

(Kryssa för ett/flera alternativ)
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Andre vice ordförande
Ledamot
Suppleant
Revisor
Revisorssuppleant
Ombud distriktsårsmöte
2016 (Underskrift)

———————————————————————————(Namnförtydligande)

———————————————————————————För enklare hantering rekommenderar valberedningen nyttjandet av denna blankett som skickas in
undertecknad (inscannad eller per post) till sammankallande för valberedningen senast 1 december 2016.
Sverigedemokraterna Ödeshög | Valberedningen
E-post: runar.ohman@sd.se
Postadress: Runar Öhman, Föreningsgatan 21, 595 51 Mjölby

Intyg av kandidatur som valberedare
Sverigedemokraterna Ödeshög
Härmed intygas att undertecknad godkänner kandidatur till valberedare för
kommunföreningen Sverigedemokraterna Ödeshög.

2016 (Underskrift)

———————————————————————————(Namnförtydligande)

———————————————————————————För enklare hantering rekommenderar styrelsen nyttjandet av denna blankett.
Kandidatur till valberedare för SD Ödeshög styrelse skickas in undertecknad (inscannad eller per post) till
ordföranden för styrelsen, Lars-Göran Bonander senast 1 december 2016.

Sverigedemokraterna Ödeshög | Styrelsen
E-post: lars-goran.bonander@home.se
Postadress: Lars-Göran Bonander, Tollstad Nävstad Södergård, 599 93 Ödeshög

