Kommunens/regionens

Udfyldes

navn og adresse

af kommunen/regionen

Modiaget

Kolding

KLE 84 00.10Ø40 a Sagsidenfirikation

dato

Kommune

Aksel

Torv

6000

Kolding

1
Ansøgning

om

tilskud

partistøtteloven

til politisk

arbejde

Erklæring

om påregnede

ø

Erklæring

om tilskud fra private og anonyme

*

Bilag: Erklaering

og afholdte

om tilskud

udgifter

fra private

og anonyme

i2017

CVR-nummer
31230

Folkepart_i

bedes

overførl

B45

til

Pengeinstitutters navn

NemKomo

Jyske

5 0 9 E1-13 0 2 E126

Bank

Erklæring

om påregnede

udgifter

Det erklæres,

at der i2018

mindst

nen/regionen

med følgende

beløb

Erklæring

om afholdte

(

;

om

ansøges

C

Tilskudsbeløbet

-CO

f

Kandidatlistens bogstavbetegnelse og lisiebetegnelse på stemmesedlen ved valget
Konservative

-e

tilskudsydere

fra 1. juli 2017

På grundlag af deltagelse i kommunaIbestyreIsesvaIget/regionsrådsvaIget
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen
i kalenderåret
2018
Det_

,j
O

efter

- 2018

*

tilskudsydere

-

,IV'l
:I%_
:ri,

til politisk

påregnes

afholdt

arbejde
udgifter

i kalenderåret
til politisk

2018

arbejde

i kommu-

Kr.
30.000,00

udgifter

til politisk

arbejde
År

Tilskud

til politisk

Det erklaeres,
arbejde

i kommunen/regionen

at der i ovenfor

i kommunen/regionen

Erklæringen
2013

arbejde

om afholdte

eller senere

Erklæring

om

angivne

er senest

kalenderår

med følgende

udgifter

mindst

modtaget
er afholdt

2017

i kalenderåret
udgifter

Kr.

til politisk

30.C100

beløb

skal kun gives,

hvis tilskudsmodtageren

senest

har modtaget

tilskud

fra

private

private tilskudsyder

overstiger

kr. i kalenderåret

20.000

tilskudsydere
modtaget

for

kalenderåret

åt eller flere tilskud,

20'17

som tilsammen

2017

%

(hvisja, oplysestilskudsyderens
navnog adressenedenfor)
Hvis en kandidatliste
navn og adresse
har modtaget

Navn

i løbef af hele 2017 fra en privat

kr., men det eller de tilskud,

i bilaget

00

for kalenderåret

fra en kommune/region.

Er der fra samme

20,000

tilskud

på tilskudsyderen

der er ydeti
oplysesi

(side 3 og 4). Bilaget

perioden

nedenstående

et eller flere tilskud, der tilsammen

til ansøgningen

tilskudsyder

overstiger

har modtaget

t juli - 3'1. december

2017,

felter. Hvis kandidatlisteni
20.000

flere tilskud,

der tilsammen

ei' på 20.000
perioden

kr., skal navn og adresse

17JJa

Nej

overstiger

kr. eller derunder,

1. juli - 31. december

på tilskudsyderi

skal
2017

stedet oplyses

bliver offentliggjort.

ii tilskudsydet

Adtention

Adtesse o tilskudsyder
Dalbygade

40

F,

1.

sal,

6000

Kolding

Navn * filskudsyder
Business
Atresse

i

Forum

St_rynøvænget
Navn

Kommune

8,

6000

Kolding.

otilskudsyder

a tilskudsydet

Adresse

Navn

Kolding

ø kilskudsyder

Adtesse

Navn

I

tilskudsyder

* filskudsyder

ii iilskudsydet

Adresse

i tilskudsyder

PO 001_2018 (Oi/2C)18)
Jdatbe)det at KL
Godkendl at Økonomi- og lndentigsministetiet

Side

T aI E

Erklæring

om modtagelse

af anonyme

tilskudi

perioden

1. januar

- 30. juni

Er der modtaget anonyme tilskudi perioden 1. januar - 30. juni :_0'17

2017

7J

Jj

Nej

Ja

I alt kr.

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.

Størrelsen

3r.

lKr.

lKT.

IKt.

lKy.

IKt.

lKr.

IKr.

Hvis tilskudsmodtageren
er kommuneorganisation/den
regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til «olketingsvalg, skal oplysningerne om ptivate og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer
i vedkommende
kommune/partiets
øvrige organisationer,
herunder kredsorganisationer,
beliggende
i
vedkommende region.
Dato

og underskrift
Ovenstående oplysninger

afgives under strafansvar

efter 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 personoph/Sninger kommunen/regionenbehandler,og har ret t:l at kræve TOrkerte oplysninger rettet.
0rganisationens/Toreningens
I ' Repraesentant for partiorganisation/-forening
navn
Det

Repræsentantfor kandidatlisten.

Konservative

Folkeparti

i

Kolding

Dato
og
undersktlTr.».IL-,V,_
7/Cra,_X
,(/-t,f*./:),%o
___.___,
Fritz

Vad

Sørensen,

næstformand,

bestyrelsen.

PO 0012018
lJdaibeidet
Godkendt

aT KL
af Økonomi-

(01/2018)
Side 2 aT 6

og lndetvigsminisletiel

Bilag: Erklæring
om private
- 31, december
2017)

og anonyme

tilskud

til kandidatlisten

og opstillede

På grundlag af deltagelse
i kommunalbestyreIsesvaIget/regionsrådsvalget
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen
i kalenderåret
2018
Kandidatlislens

Tilskud

bogslavbetegnelse

og listebelegnelse

på stemmesedlen

om tilskud

Er der fra samme

ansøges

om

ved valget

fra private

tilskudsyderei

tilskudsyder

modtaget

private

perioden

åt eller flere tilskud,

1. juli til 31. december

2017

som

i

tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden L juli - 31. december 2017
Navn ø tilskudsyder

Oplysning

i2017

(1. juli

til kandidatlisten

Erklæring

Adresse

kandidater

Nej

Ji

Ja, følgende

v lilskudsyder

om, hvilken

del af partiel

(kredsorganlsation.

Iokal parfiorganisalion

m v.) lilskuddet

er ydel til

Navn ø lilskudsyder

Adresse

b lilskudsyder

Oplysning om, hvilken del al partml (kredsorganisation. Iokal partiorganisation m.v.) lilskuddeJer ydet lil
Navn * lilskudsydet

Adresse

Oplysning

ø tilskudsyder

om, hvilken

del af parlief

(ktedsorganisation.

Iokal parliorganisalion

m.v.) lilskuddet

er ydet til

del af parliet

(ktedsorganisalion.

Iokal partiorganisation

m.v.) tilskuddei

et ydei lil

Navn a lilskudsyder

Adresse

Oplysning

@tllskudsyder

om, hvilken

Hvistilskudsmodtagerenerkommuneorganisation/denregIonaIeorganisationforetparti,sompr.1.august2017var
opstiIIingsberettlget
til folketingsvalg,
skal oplysningerne
om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende
kommune/partiets
øvrige organisationer,
herunder kredsorganisationer,
beliggende
i vedkommende region.
Erklæring

om

anonyme

tilskud

modtageti

perioden

1. juli

til 31.

Er der modtaget anonyme tilskudi perioden 1. juli - 31. december 2017

[

december

Nej

,

2017

%

Ja, følgends

Kt.

Den samlede

størrelse

af modtagne

Den samlede

størrelse

af anonyme

tilskud

returneret

Den samlede
rigsministeriet

størrelse

af anonyme

tilskud

overført

anonyme

tilskud
Kr

til tilskudsyder
til en konto

hos Økonomi-

Hvis tilskudsmodtageren
er kommuneorganisation/den
regionale organisation
opstiIlingsberettiget
til folketingsvalg,
skal oplysningerne
om anonyme tilskud
nisationer i vedkommende
kommune/partiets
øvrige organisationer,
herunder
vedkommende
tegion.

og Inden-

Kr.

for et parti, som pr. 1. august 2017 var
tillige omfatte eventuelle lokale partiorgakredsorganisationer,
beliggende
i

PO (}012018 (01/20T8)
udarbejdel
Godkendl

aT KL
at Økonomi

Side 3 af 6
og lndentigsminisfetiet

Tilskud

til

opstillede

kandidater

Hvis tilskudsmodtageren
rettiget
til folketingsvalg,
tillige omfatte
samtlige

er den regionale
organisation
for et parti,
skal oplysningerne
om private
og anonyme
kandidater,
der opstiller
for tilskudsmodtageren

som pr. 1. august
2017 var opstillingsbetilskud
modtaget
af opstillede
kandidater
til folketingsvalg.

bSeære:kl.rygedts,Ilhfv0ilsketitlI4nkgusdVsamIgodtageren
erden
regionale
organisation
for
etparti,
som
pr.
1.august
2017
var
opstillingsBemærk,
at hvis en kandidat,
der opstiller
til regionsrådsvalg
bestyrelsesvalg,
skal oplysningerne
om private
og anonyme
omfatte
det eller de tilskud,
kandidaten
har modtaget
til brug

Erklaering

om tilskud

Er der fra samme

private

fra private

tilskudsyderei

tilskudsyder

modtaget

eller folketingsvalg,
tillige
tilskud,
der skal indberettes
for kommunaIbestyreIsesvalget.

perioden

åt eller flere tilskud,

opstiller
til kommunalregionalt,
tillige

1. juli til 31. december

2017

som

tilsammenoverstiger20.000kr.i perioden1.juli - 31.december2017

'lTh Nej

Jj Ja, følgende

Navn ffl lilskudsydet

Adtesse

ø lilskudsyder

Navn på kandidaten,

der har modtagel

lilskud

Kandidalen

har værei

opslillet

til kilgende

valga

der har modlagef

lilskud

Kandidaien

har værei

opstillet

lil lolgende

valga

der har modtagel

tilskud

Kandidalen

har været

opstillet

til lølgende

valg'

der har modtagel

filskud

Kandidalen

hat veerei opstillet

til lølgende

valg-

Navn ii tilskudsyder

Adresse

ø tilskudsyder

Navn på kandidaien,

Navn

ii

Adresse

tilskudsydsr

ø tilskudsyder

Navn på kandidalen.

Navn

ø

Adresse

tilskudsyder

x tilskudsyder

Navn på kandidalen,

"Det skal oplyses,

Erklæring

om kandidaten

om anonyme

Er der blandt

de opstillede

har været opstillet

tilskud

modtageti

kandidater

til folketingsvalg,

perioden

modtaget

anonyme

regionsvalg

af anonyme

tilskud

modtaget

af samtlige

2017

i

[)8 Nej

tilskud

kommunaIbestyreIsesvaIg

1. juli til 31. december

perioden1. juli - 31.december2017
Den samlede størrelse
erklæringen
vedrører

og/eller

opstillede

"

Ja, følgende

K+.

kandidater,

ODpesttelllrekdlæe
rkeasnhdeIdramteerd,daetroevre0nmstfåa:nedteafokpalynsdnldinagteIlsrtveendSrøInrdebned
anonyme
tilskud
omfatter
samtlige
Dato

og

underskriff

Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar effer partiregnskabslovens § 6 a og partistøttelovens e114 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 partiregnskabsIoven.
Ansøger
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger
kommunen/regionen
behandler,
og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet.

åi

j

Repræsentant for partiorganisation/-forening

0rganisationens/To+eningens

Repræsentant

pE'? Kcf%

for kandidatlisten

navn

4T/VE

f'D ht'tP!9(T/

/ KC'L'/lla

Dalo og underskrifl

;vø. Zo"7

'Å

u-i

';ty

, Å,,,,,t',[eZxgzPO 0012018

Udaiejdei
Godkendl

af KL
af Økonomi-

(01/2018)
Side 4 aT 6

og lndenrigsminisleriet

