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ANMÄLAN
av grupp, parti eller liknande sammanslutning och dess kandidater för valet till Sametinget 2021 
Anmälan inlämnad av behörig företrädare
Beställning av valsedlar
Önskat antal
Ansvarig för valsedelskorrektur (om annan än behörig företrädare)
För en komplett anmälan ska gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen också bifoga:
Nya grupper, partier eller liknande sammanslutningar (dvs som inte är representerade i Sametinget) ska dessutom bifoga:
Samtliga handlingar ska ha kommit in till Valmyndigheten senast den 15 mars 2021. Skicka anmälan till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna.
Kopia på ett protokoll från gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen ska inkludera följande information:
vilket namn som ska gälla på gruppen, partiet eller den liknande sammanslutningen,vem som är behörig företrädare för anmälan, ochvem som är ansvarig för valsedelskorrektur (om annan än behörig företrädare).
Listan eller listorna med kandidater:
Varje lista måste innehålla minst tre kandidater. Samma person kan stå på fler listor.Bilagorna bifogas genom att skickas med e-post till Valmyndigheten (registrator@val.se).
Information till behörig företrädare och i förekommande fall ansvarig för valsedelskorrektur 
Denna blankett blir en allmän handling när den lämnas in till Valmyndigheten. Uppgifterna kan därför enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut om någon begär ut dem. Personuppgifter som du lämnar ovan registreras i valadministrationens datasystem. Läs mer om  personuppgifter, dataskyddsombud och rätten att lämna klagomål till Datainspektionen (från den 1 januari 2021 Integritetsskyddsmyndigheten) på www.val.se. 
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