
						 	

	
 
Kandidatförsäkran till förtroendeuppdrag för Medborgerlig Samling  
	
Nedan används uttrycket valberedning. Det likställs med alla de organ och/eller partirepre-
sentanter som kan utnämna en person till ett förtroendeuppdrag, såsom nomineringskom-
mitté, partistyrelse, arbetsgrupp mm. 
 
Uttrycket förtroendevald syftar på person som får ett offentligt uppdrag av partiet, via 
stämma, styrelsebeslut eller via person som har rätt att utdela ett partiuppdrag. 
 
 
Som kandidat till förtroendepost för Medborgerlig Samling försäkrar jag att:  

• Jag står bakom det partiprogram som antagits av partiet. Om jag har någon avvikande 
åsikt, meddelar jag detta till valberedningen innan nomineringen/utnämningen fast-
ställs.  

• Jag är medveten om att jag som kandidat kan komma att utsättas för en närgången 
granskning av allmänheten och media. Eventuella tidigare händelser, till exempel att 
man är dömd för brottslighet, eller annat som kan påverka förtroendet för mig som 
person – och i förlängningen partiet – redovisar jag för valberedningen innan nomine-
ringen fastställs.  

• Jag kommer att lämna ett aktuellt utdrag (blankett för enskild person) ur brottsregistret 
med kuvertet fortfarande oöppnat till valberedningen. Om jag nomineras till kassör el-
ler utses till firmatecknare ska jag överlämna ett utdrag ur Min UC med kuvertet fort-
farande oöppnat till valberedningen. 

• Jag, om jag blir utnämnd, kommer att meddela styrelsen om jag under min tid som 
förtroendevald till exempel döms för brottslighet, eller annat sker som kan påverka 
förtroendet för mig som person – och i förlängningen partiet 

• Jag inte har en ledande position eller är aktiv medlem i ett annat politiskt parti då detta 
skulle kunna ge upphov till jäv i nuvarande eller framtida politiska ställningstagan-
den.  

• Jag godkänner att mitt namn, min bild och mina kontaktuppgifter publiceras på parti-
ets hemsida samt i sociala medier.  

• I min roll som förtroendevald använder jag primärt en mailadress med domänen 
@medborgerligsamling.se Jag är medveten om att mailkontot bara får användas för 
partirelaterad kommunikation och att jag har ett ansvar att hålla god ton. 

• Jag kommer att delta i:  
i) utbildningar som partiet erbjuder  
ii) utåtriktade aktiviteter som fastställs i riks-, distrikt- eller lokalförening 
iii) det interna partiarbetet, till exempel i arbetsgrupper  
 



• Jag är införstådd med att en post som förtroendevald för Medborgerlig Samling förut-
sätter ett medlemskap i partiet, vilket regleras av partiets stadgar. Om jag avslutar mitt 
medlemskap eller blir utesluten ur partiet lämnar jag därför även omedelbart de upp-
drag jag har fått inom Medborgerlig Samling samt återlämnar material och/eller in-
formation som ägs av partiet. 

 
 
  
______________________ den _____/_____  ____ 
 
 
Underskrift: ___________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ____________________________________________  
 
 
Personnummer: _________________________________________________  
 
 
Kandidatförsäkran mottagen av: _____________________________________  
 
 

Legitimation kontrollerad: � Ja (Obligatoriskt) 
 
 
 


