
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
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     Information till dig som stödjer anmälan: 
·         Observera att du måste fylla i samtliga efterfrågade uppgifter
         för att din stödförklaring ska godkännas.
·         Denna blankett (VAL 0202 05) och allt som står på den blir allmän handling om den lämnas in till Valmyndigheten. Uppgifterna kan därför komma att lämnas ut om någon begär ut dem. 
·         Personuppgifter som du lämnar på nästa sida används för att säkerställa att nödvändigt stöd finns för att registrera den aktuella partibeteckningen i valadministrationens datasystem Valid.
·         Partiet kan istället vända sig till notarius publicus och begära ett intyg om att sådana namnunderskrifter visats upp. 
·         För att stödförklaringen ska vara giltig krävs att den som skriver under har rösträtt för det val som registreringen gäller vid tidpunkten för underskriften.
·         Läs mer om personuppgifter, dataskyddsombud och rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på www.val.se. 
Namnunderskrifter
Stöd för anmälan om registrering av
partibeteckning
Jag har tagit del av informationen på sida 1. Jag stödjer partiets anmälan om registrering av partibeteckning
Anmälan gäller val till
*  En anmälan som avser val till riksdagen gäller också för val till samtliga regionfullmäktige, samtliga kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.
** En anmälan som avser val till regionfullmäktige gäller också för val till samtliga kommunfullmäktige inom regionen.
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