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Att. ; Regionssekretariat og jura
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Modtaget dato - FKLE 84.00. 10040 Sagsrdentifikationl

A"søgn!"g °m tilskud t" politisk arbejde efter
partlstøtteloven for 2022

. Erklsnng om påregnede og afholdte udgifter
'Bi!as: Erklæri"9 om Private og anonyme tilskud
til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021'
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Organisationens/foreningsns navn
Repræsentant for kandkjatlisten Stram Kurs Region Syddanmark

2. april 2022

Rasmus Paludan 0^\^J^ l^i. ^lA.O'^



5^srs^^t ^^^^^^
. 2021 ansø9es -

KandidaUlslens bogslavbetegnslse og llslebBlognelse på atemmesedlen ved ralget
P Stram Kurs

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021

Ja, følgende

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
!i,l-s?m. T-?. ", °^e''sti9er 21 '90°kr'' katenderåret 2021- ~ "" "~"~"' """ [7] Nej
Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganlsatton, lokal partiorganisaBon m. v.) tifekuddet er ydet 111

Navn . tilskudsyder

organisation, lokal partiorganisation m. v. ) tilskuddet er ydettil

.kredsorganisation, lokal partiorganisation m. v.) tilskuddet er ydet tiF

skudsyder

plysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisaUon m. v.) tilskuddet er ydet til

,
vls. !.ils-k.u^?^I°d?a?er??,. ^ar?^t. l.ister1?. erk°mmune°rga"isatlon/den regionale organisation for et parti, som

L\a"gusL202lT°pst'ni"gsberetiI9etti. lfolketinSsvalB. skal°Plysnhgemeompr^^
partiorganisationer i vedkommende kommune/partlets øvrige organisationsr, herunder kredsoraanisati'one'r'hn'lTn-

)ende i vedkommende region. - ~ ---.a-...-..-.. -.,
"SfV

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021 |^| Nej
Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
under beløbsgrænsen

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Indenrigs- og
Boligministeriet

Ja, følgende
Kr.

Kr.

Kr.

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2021
er 21.900 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det Ikke er muligt, skal hele tilskuddet l stedet overføres til en konto hos Indenrigs-"
og Boligministeriet.
Hvis tilskudsmodtageren (kandidalfisten) er kommuneorganisatton/den regionale organisation for et parti, som pr.
1 . august 2021 var opstlllingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventu-
elle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder krédsorganisationer,
beliggende i vedkommende region. _ _
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Tilskud til opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et Parti. _som, Pr^1_au9ust_2021
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og ,anonym8UBKUa moa!a?&
opstilTede kandidate? tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmpdtagerenjn lolketmgsvalg.
Det er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den nævnte
indberetningspligt.

Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti,
som pr. 1. august 2021 var opstillingsberettlget til folketingsvalg.

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg; tillige opstiller til^kommunal-
besty'rels'esvalg, skal oplysningerne om private'og anonyme'tilskud, der skal indberettes^re_gionalt,
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret2021_
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 21. 900 kr. i kalenderiret 2021 l/l Ne) l} Ja, følgende
Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg'

Navn * tilskudsyder

Adresse . titskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg'

Navn . tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til folgende valg'

Navn * tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg"

.Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstilledej<andidater i kalenderåret_2021_
Er der blandt de opstillade kandidater modtaget anonyme tilskud i
kalenderåret 2021' ~ _l^l Nej
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklæringen vedrører, i kalenderåret 2021

Ja, følgende

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
71 opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistøttetovens § 1 4 a
Kommunen/Hegionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansø9"i"9^°mJl lsk"d;, OP^S"^9^^
a'mend"es~af kQ^munen7regronen~liT admFnistration af opgaver efter partistø^^^
^aI'reTtTraTfåatvide^hvilkS'pereono^ysninger^^ behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysnin-

ger rettet.
Repræsentant for partiorganisation/'forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn
Stram Kurs Region Syddanmark

Dato og underskrift

2. april 2022

Rasmus Paludan

T^^-^o . 1^.1.
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