Bilaga 3

ANHÅLLAN OM OFFENTLIGGÖRANDE
AV KANDIDATLISTA/OR (lagtingsvalet)
Till centralnämnden för lagtingsval

Den valmansförening/etablerade politiska förening (det obehövliga utelämnas ) som jag är ombud för och
vars kandidater framgår av bifogade kandidatlista/or (det obehövliga utelämnas - endast en etablerad
förening får anhålla om offentliggörande av flera kandidatlistor), anhåller om att kandidatlistan/orna
offentliggörs och införs i den sammanställning av kandidatlistor som uppgörs för instundande
lagtingsval.1)
Förslag till beteckning för kandidatlistan/orna i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor:2)
______________________________________________________________________________________
(Om ingen beteckning föreslås, eller om den föreslagna beteckningen inte kan godkännas, ger centralnämnden en bokstavsbeteckning åt en kandidatlista som ställts upp av en valmansförening. Kandidatlista/or
som ställts upp av en etablerad politisk förening får en beteckning som utgörs av föreningens registrerade
namn).

Jag försäkrar att kandidaterna är valbara.
Jag försäkrar också att undertecknarna av stiftelseurkunden för valmansföreningen är röstberättigade
i lagtingsvalet och att de egenhändigt har undertecknat stiftelseurkunden (utelämnas om anhållan
görs av en etablerad politisk förening).
Samtidigt meddelar jag att valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen har ingått valförbund
med de valmansföreningar och etablerade politiska föreningar (det obehövliga utelämnas) som framgår
av den anmälan som samtidigt med denna anhållan har ingetts till centralnämnden (utelämnas om
valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen inte ingått valförbund).
……………………….. den …………………..20……..
……………………………………………………………
(Egenhändig underskrift)
……………………………………………………………
(Namnförtydligande)
……………………………………………………………
(Postadress)
……………………………………………………………
(Telefon, fax, e-post)

Bilagor:
- kandidatlista/or (enl. bilaga 5)
- kandidaternas skriftliga medgivande att ta emot uppdrag som lagtingsledamot samt deras försäkran att de inte
samtyckt till att bli uppställda som kandidater på någon annan kandidatlista för lagtingsvalet (enl. bilaga 6)
- om anhållan görs av en valmansförening dessutom stiftelseurkunden för valmansföreningen (enl. bilaga 1)
- om anhållan görs av en etablerad politisk förening dessutom ett protokollsutdrag från det organ som fattade
beslutet om anhållan och utsåg valombudet samt ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat utdrag ur vilket
föreningens registrerade namn och dess namntecknare framgår.
____________
1)
Anhållan får även göras av en därtill befullmäktigad person eller av valombudet för ett valförbund i vilket
valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen ingår.
2)
Ifall anhållan görs av en valmansförening och förslaget till beteckning innehåller namnet på en förening som finns
i föreningsregistret, ska föreningen ha gett bevisligt tillstånd. Ifall anhållan görs av en etablerad politisk förening
ska föreningens registrerade namn ingå i beteckningen. I det fallet behövs inget särskild tillstånd. Om valmansföreningen/den etablerade politiska föreningen ingått valförbund ifylls inte denna punkt.

