ÅBO AK ADEMIS STUDENTKÅR

THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY

VAL AV FULLMÄKTIGE FÖR ÅR 2022–2023

ÖVERENSKOMMELSE OM BILDANDE AV
VALFÖRENING
Vi undertecknade, minst 15 röstberättigade medlemmar av Åbo Akademis Studentkår, anmäler härmed att
vi med anledning av valet av fullmäktige för studentkåren för år 2022–2023 har bildat en valförening, som vi
gett namnet:

Valföreningens namn, textat
Vi befullmäktigar följande person att agera som ombud för valföreningen:
Ombudets för- och efternamn, textat

Ombudets telefonnummer och e-postadress
Jag godkänner med min namnteckning att agera som ombud för denna valförening och försäkrar att jag tagit
del av de etiska reglerna för kårvalet som valnämnden fastställt:
Ort och datum

		

/

2021 							

Ombudets namnteckning

Vänligen fyll i blanketten tydligt. Valnämnden har rätt att förkasta oläsliga namn.
De som understöder bildandet av valföreningen bör personligen underteckna blanketten på sida 4. Personerna förbinder sig inte att kandidera för eller rösta på valföreningen i och med detta.
Samma person kan endast delta i bildandet av en valförening. Har samma person undertecknat flera än en överenskommelse, avlägsnas namnet från samtliga överenskommelser.
Blanketten returneras senast den 20 september 2021 klockan 15.00 till Studentkårens kansli (Kåren, Tavastgatan
22, Åbo eller Havtornen, Inre Hamnen, Vasa).
Valföreningens ombudsman fungerar som kontaktperson för valföreningen under valet. Ombudsmannen ombesörjer
valföreningens kandidater med nödvändig information om valförfarandet och förmedlar informationen från valnämnden till kandidaterna.
Valföreningens kandidater till kårvalet anmäls via separata blanketter
Blankett för anmälan om bildande av valförening till Kårvalet 2021.
Sida 1 av 2.
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Genom att fylla i dina uppgifter och underteckna understöder du bildandet av namngiven valförening.
För- och efternamn

Denna sida ifylles av
understödande av valförening.

Valföreningens namn

Studierättsnummer Namnteckning
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Vänligen fyll i blanketten tydligt. Valnämnden har rätt att förkasta oläsliga namn.
De som understöder valföreningen ska ha rösträtt i kårvalet och bör personligen underteckna blanketten. Dessa personer förbinder sig inte att kandidera för eller rösta på valföreningen.
Samma person kan endast delta i bildandet av en valförening. Har samma person undertecknat flera än en överenskommelse, avlägsnas namnet från samtliga överenskommelser.
Blankett för anmälan om bildande av valförening till Kårvalet 2021.
Sida 2 av 2.

