
Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i 
kalenderåret 2020 (offentliggøres) 

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget i 2017 ansøges om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2021 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget 

F Socialistisk Folkeparti 

Tilskud til kandidatlisten 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderå ret 2020 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 21.400 kr. i kalenderåret 2020 t/ Ne· 
Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hVilken del af par1iet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tllskudsyder 

Oplysning om, hvilken del af par11et (kredsorganlsaUon, lokal par11organlsation m.v.) tilskuddet er ydet til 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hvilken del af partiet (kradsorganisation, lokal par1iorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til 

Navn • tllskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hVilken del af par1iet (kredsorganisation, lokal par1iorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til 

I 7 Ja, følgende 

tion for et parti, som pr. 
kud tillige omfatte eventuelle 

-

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisa 
1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tils 
lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, belig-

nde i vedkommende re ion. 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2 020 

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2020 

Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud 
under beløbsgrænsen 

Den samlede størrelse af anon me tilskud returneret til tilskudsyder 

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Social- og Indenrigs
ministeriet 

I Ja, følgende 
Kr. 

Kr. 

Kr. 

r beløbsgrænsen, som i 2020 
I kandidatlisten returnere hele 

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud ove 
er 21.400 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, ska 
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overfør 
lndenri sministeriet. 

es til en konto hos Social- og 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisa 
1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme 
elle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, h 

tion for et parti, som pr. 
tilskud tillige omfatte eventu-
erunder kredsorganisationer, 

beli ende i vedkommende re ion. 

-



Tilskud til opstillede kandidater 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af 
opstillede kandidater tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 
Det er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den nævnte 
indberetningspligt. 

Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, 
som pr. 1. august 2017 var opstillin sberettiget til folketin svalg. 

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal
bestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige 
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2020 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 21.400 kr. i kalenderåret 2020 r.,. Nej Ja, følgende 
Navn • tilSkudsyder 

Adresse • blskudsyder 

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opsmlet til følgende valg• 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg" 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten, der har modtaget blskud Kandidaten har været opsbllet til følgende valg• 

Navn • tHskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg" 

*Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2020 
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
kalenderåret 2020 v' j Nej Ja, følgende 

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklærin en vedrører, i kalenderåret 2020 

K,-. 

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
.,. I opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetnin spligt 

Dato og underskrift 
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens§ 6 a og partistøttelovens§ 14 a 
Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteloven og partiregnskabsloven. Ansøger 
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysnin-

er rettet. 
1 Repræsentant for partiorganisation/-forening Organlsationenslloreningens navn 

1 Repræsentant for. kandidatlisten SF-Nordfyn 
Dato og underskrift 

28 .11. 2021 Søren Tambjerg ~ vt_ ~ ?,-?,/:l. 




