Kandidatförsäkran
– val till Svenska kyrkan

Undertecknad, som kandiderar för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ, har som mål att vinna
valet år 2017. Jag som kandiderar får mitt/mina uppdrag genom väljarnas förtroende samt
gruppens styrka och storlek. Det gemensamma målet för vårt arbete är, att de beslutande
församlingar där gruppen är representerad, ska ledas utifrån gruppens värderingar.
Att inneha förtroendeuppdrag för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ innebär främst:
att

jag är en offentlig person

att

vara ett föredöme och iaktta god moral

att

verka för gruppens värdegrund

att

vara döpt och medlem i och dela Svenska kyrkans grundläggande värderingar och senast på
valdagen ha fyllt 18 år

att

delta aktivt i gruppens arbete och ha hög närvaro i det/de förtroendeuppdrag jag väljs till

att

delta aktivt i den lokala verksamheten

att

delta aktivt i val- och kampanjarbetet - även mellan valen

att

i personvalskampanjer iaktta de regler och överenskommelser som kan finnas inom gruppen,

att

vara öppen för att ta emot synpunkter och förslag från sympatisörer och väljare, samt föra
information vidare

att

delta aktivt i gruppens utbildning och annan kompetensutveckling

att

jag har moralisk skyldighet att omedelbart avsäga mig de uppdrag gruppen nominerat mig
till, om gruppen uttalar att den inte längre har förtroende för mig som representant

att

om jag befinner mig i en rättsprocess bör jag som regel ta en så kallad ”time out” från mina
förtroendeuppdrag.

Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran:
Jag kandiderar i valet och försäkrar samtidigt att jag, i enlighet med ovanstående, på bästa sätt ska
arbeta för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ under hela mandatperioden.
Genom underskrift av denna kandidatförsäkran ger jag dessutom mitt samtycke till behandling av
information om mig, enl. 10§ Personuppgiftslagen, som har samband med eller är av relevans för
min kandidatur. Jag ger samtidigt mitt samtycke till att nomineringsgruppen publicerar uppgifter om
mig som kandidat, exempelvis på gruppens webbplats på Internet.
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