Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2018
På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget i 2017 ansoges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2019
Kandtdathstens bogstavbetegnelse og hstebe1egne1Se på stemmesedlen ve<! valget

C

I

Det Konservative Folkeparti

Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2018
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.500 kr. i kalenderåret 2018

V i Nei

n

Ja, folaende

Navn • t1ISl<uc!Syder

Adresse • blsl<udsyder

O ptysn,ng om , hv,lken del af part>et (kredso,vanisa110n. lol<al partJ0<9arusabOn m v ) blskucldet er ydet til

Navn• t1lsl<uc!Syder

Adresse • blskudsyder

0ply$n,ng om. hvdken clel af partiet (kredsorgarusallOn. lokal pat1>0,gNttSabOn m v l 111$1cUØdet er ydet III

Navn • tdskuOSyder

Adresse• blsl<udsyder

Oplysning om, hVllken del af part,et (kredsoJll3M&IIOn, lokal pan,o,vanisallOn m .v) lllskuddet e< ydet III

Navn • blsl<udsyder

Adresse• 111$kudsyder

Oply5n,ng om, hvilken del al par11et (ktedsO<v,wsal>On. lokal pan,otgan,sat,on m .v) - - et ydet 111

Hvis lilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation tor et parti, som pr. 1. august 2017 var
opstillingsberetliget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omlatte eventuelle lokale partiorgan!sationer I vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkommande reaion.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i kalenderåret 2018
Er der modlaaet anonyme tilskud I kalenderåret 2018

V]

Nei

Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
underbelob!.nrænsen

n

Ja,lnlnende

Kr.
Kr

Den samlede størrelse at anonvme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr
Den samlede størrelse at anonyme tilskud 0\19rtort til en konlo hos Økonomi- og Indenriosministeriet
Der er tort>ud tor kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som t 20t8 er
20.500 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud OY&r belobsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det Ikke er muhgt, skal hele tilskuddet i stedet 011&rtores til en konto hos OkonomI na Indenri"--.ministeriet
Hvis tilskudsmodlageren er konffluneorganisationlden regionale organisation tor et parti, som pr. t . august 20t 7 var
opstilhngsberettlgel III folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud lllltge omfatte eventJelle lokale partiorganisalioner I vedkomnende komrrune/pertiets øvnge Ofg&nisationer. herunder kredsorganisationer, beliggende I

vedkommende reaion.

l'O 001...aott 111.w, e;
l ~ af K I

Tilskud t il opstillede kandidater
Hvis hlskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opst1lhngsberett1get til folketingsvalg. skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opstillede kandidater
tillige omfatte samll1ge kandidater, der opstiller for ttlskudsmodtageren til folketingsvalg.
Sæt kryds. hvis blskudsmodtageren er den regionale organisation tor et parti. som pr. 1. august 2017 var opstilhngsberett1 et 111tolken sval

Bemærk. at hvis en kandida). der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget 111 brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2018
Er der fra samme private blskudsyder modtaget et eller flere blskud, som
bisammen overstiger 20.500 kr. 1kalenderåret 2018
N= • hl,;l,.uds)'Øer

11 Ja. folgende

V I NeJ

Adres.e • b!$1.uds)'Ølr
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Navn p4 kandætan der h4r mocllagel tlls>.ud

Kandldal9n har varet oøslllet III lolgende valg'

Navn• 11ls.uds)'Øer

Adresse • hlsl,UC!s)'Ølr

I

Navn p4 w,d,claien der har modt.:11191 tllsl.ud

Kandidaten har ..,, et oøslllet III løige,,øe valg'

NaYn • tttskuds)'Øer

l.d-

• lllsJ<uds)'Ølr

I

Kandda..,, har _,., oPC- III løige,,øe valg'

N.:lvn p4 kandidaten. der hal modiaget bisl<ud

Navn • tibl<uclsyøe,

Adresse • blskuds)'Ølr

I

N4'Yn p4 kandrdaten. der hat mocl1age1 111$kud

Kandd.llen NI -

~•

lolgende vaig·

•oet skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg O!>'elle< kommunalbestyrevalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i kalenderåret 2018
Er der blandt de opsllllede kandidater modtaget anonyme tilskud i
kalenderåret 2018

vJ

Nej

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstiUede kandidater.
ertdænnaen vedrorer

n Ja. tolgende
Kr

Det erl<Jæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
opstillede kandidater. der er omfattet al kandidatlistens indberelni
·

Dato og underskrift
Ovenstående oplvsninoer afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistøttelollens § 14 a
Komrrunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tiskud. Oplysningerne
anvendes af korrmmenlreglonen til actr.nlstration af opgaver efter partis1øttelown og par11regnsklbsloven. Ansager
har ret til at ti at vide. hvilke personoplysninger kommmenlregionen behandler. og har ret til al k,....,. brkerte oplysninI aer rettet.
RepræN11tant tor par1lorganlsationl.forening
lolland konservati ve vælgerforen i ng .
Repræsentant tor kandidatlisten
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