
INTEGRATIONSRÅDSVALG 
Udfyldes af valgbestyrelsen: 

Modtaget den: __________________  kl.: ___________ 
På valgbestyrelsens vegne: 

_______________________________________________ 
Underskrift 

Til Kommuneservice: Blanketten og eventuelle bilag skal først scannes til karb@gentofte.dk 
og derefter lægges i ”øen” til Karl Bøtker 

OPSTILLINGSBLANKET 

Valg af medlemmer til Integrationsrådet for Gentofte Kommune 
Vi underskrevne vælgere i Gentofte Kommune anmelder hermed som stillere nedenstående 
kandidat til valget i februar 2022:  

Fulde navn:  _____________________________________________________________________ 

Fødselsdato: ________________________    Stilling: ____________________________________ 

Adresse:      ______________________________________________________________________ 

Telefon:      ______________________       E-mail: ______________________________________    

Jeg underskrevne kandidat tiltræder, at opstillingsblanketten anmeldes i mit navn. Jeg erklærer, at 
jeg ønsker mit navn anført på stemmesedlerne, som angivet ovenfor. 

Underskrift: ______________________________________________________________________ 

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt

mailto:karb@gentofte.dk


Stillere for kandidat ___________________________(navn)  En stiller kan kun stille for én kandidat. 
Stillerlisten udfyldes med blokbogstaver eller maskinskrift med undtagelse af underskriftsrubrikken.  Læs på forsiden, hvad stillerne ved deres underskrift tiltræder. 

 

 FØDSELSDATO FULDE NAVN BOPÆL EGENHÆNDIG  
UNDERSKRIFT 
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VEJLEDNING 
OM 

UDFYLDELSE AF BLANKET TIL ANMELDELSE AF OPSTILLING 
SOM KANDIDAT TIL INTEGRATIONSRÅDSVALG  

 

 

Inden indsamlingen af stillerunderskrifter påbegyndes, skal forsiden til 
opstillingsblanketten være udfyldt med kandidatens fulde navn, cpr. nr., 
stilling og underskrift.  
Når indsamlingen af stillerunderskrifter er påbegyndt, må der ikke 
foretages ændringer eller tilføjelser til oplysningerne på forsiden. 
Opstillingsblanketten tilhører stillerne i forening. Alle stillerne skal skrive 
under på det samme. Ændringer vedrørende opstillingsblanketten kan 
derfor kun foretages af alle stillere i forening. 
Det fremgår af den fortrykte tekst på blanketten, hvilke oplysninger der 
skal anføres om kandidaten og stillerne, samt hvor disse skal skrive under. 
Ifølge valgprocedure af 26. oktober 2009 for valg til Integrationsrådet i 
Gentofte Kommune, skal en kandidat have mindst 5 stillere. Stillerne må 
ikke stille for andre kandidater, eller selv opstille som kandidat.  
Stillerne skal samtidig have valgret og være valgbare til Integrationsrådet. 
Stillerne – og kandidaten – skal derfor have bopæl i Gentofte Kommune, 
og være fyldt 18 år. Samtidig skal stillerne eller begge deres forældre have 
anden etnisk baggrund end dansk, og komme fra et land uden for Norden, 
EU, EØS, Schweiz, USA, Canada, Japan, New Zealand og Australien.  
For at opstillingsblanketten er afleveret rettidigt, skal den være 
Kommuneservice, Gentofte Rådhus, i hænde senest tirsdag den 4. januar 
2022 kl. 12.00. 
Sammen med opstillingsblanketten kan der afleveres en kort motivation 
for at søge opstilling (højst 150 ord) og 1 billede af kandidaten (enten et 
digitalt billede eller eventuelt et foto i samme størrelse som pasfoto, 3½ x 
4½ cm) til brug for præsentation af kandidaten i valgmaterialet.  
Spørgsmål vedrørende blanketten m.v. kan rettes til Karl Bøtker, Gentofte 
Kommune, Social & Sundhed, på telefon 39 98 60 40 eller ved e-mail til 
gentofte@gentofte.dk.  
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