ÅBO AK ADEMIS STUDENTKÅR
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VAL AV FULLMÄKTIGE FÖR ÅR 2022–2023

ANMÄLAN OM KANDIDATUR

Härmed anmäler jag till Åbo Akademis Studentkårs valnämnd att jag ställer upp som kandidat i valet av studentkårsfullmäktige för år 2022–2023 och försäkrar samtidigt att jag är röstberättigad medlem i studentkåren.

För- och efternamn, textat

E-postadress

Studierättsnummer

Jag meddelar att jag sluter mig till följande valförening:
Samtidigt befullmäktigar jag valföreningens ombud att handla på mina vägnar i ärenden som hänför sig till
kårvalet.

Ombudets namn, textat
KANDIDATENS UNDERSKRIFT
Jag har anmält mig som närvarande studerande vid Åbo Akademi och är upptagen i vallängden. Jag garanterar
att uppgifterna i min anmälan om kandidatur är riktiga. Jag försäkrar att jag inte tillhör någon annan valförening, att valföreningens ombud är medvetet om och godkänner min kandidatur, samt befullmäktigar hen att
handla på mina vägnar i ärenden som hänför sig till kårvalet.
Ort och tidpunkt

/

2021
Kandidatens underskrift
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Instruktioner för kandidater i kårvalet
- fyll i alla fält på blanketten. Skriv tydligt; valnämnden har rätt att förkasta oläsliga blanketter
- varje kandidat bör personligen fylla i och underteckna sin egen kandidaturblankett
- blanketten returneras senast den 30 september 2021 klockan 15.00 till Åbo Akademis Studentkårs
kansli (Kåren, Tavastgatan 22, Åbo eller Havtornen, Inre Hamnen, Vasa).
Du hittar mera information om valet på adressen karval.studentkaren.fi.
Mikäli haluat lisätietoa Åbo Akademis Studentkårin edustajistovaaleista suomeksi, voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan toimistoon, Hämeenkatu 22, 20500 Turku, puh: (02) 215 4652.
For information in English about the selection for the Council of the Student Union of Åbo Akademi University, please contact the Student Union office, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, tel: (02) 215 4652.

Blankett för anmälan om kandidatur till Kårvalet 2021.
Sida 2 av 2.

