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OPSTILLINGSBLANKET 

 

 

  OPSTILLING TIL 
HOVEDBESTYRELSEN 
 

Kandidatur lægges løbende på hjemmesiden 
Opstilling kan også ske på selve landsmødet, lørdag indtil klokken 12.00 - Skemaet sendes til jane@dui.dk 

  

  

Nuværende og tidligere tilknytning til 
bestyrelsesarbejde og DUI? 
 

 Beskriv dine opgaver kort 

 

 

 

 

 
 

Hvorfor stiller du op til DUIs hovedbestyrelse? 
 

 Motivation for opstilling 

 

Jeg stiller op til (sæt kryds):      

Formand     Næstformand 

Hovedbestyrelsen Suppleant  

Jeg opstiller hermed som kandidat til DUIs 
hovedbestyrelse: 

 Navn:  

 E-mail:  

 Adresse: 

 Fødselsdato:  

 Tillidspost i DUI:  

 Mit kandidatur støttes af følgende afdelinger:  
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	Navn: Harun Muharemovic
	Email: h-arun@live.dk
	Adresse: Dyringparken 94, 3th, 2660 Brøndby Strand
	Fødselsdato: 25-06-1995
	Tillidspost i DUI: International sekretær i DUI Vestegnen
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	Text5: Var med til at oprette DUI-Avedøre og efterfølgende flyttet over og været med til at oprette DUI-Brøndby.Jeg har været brugt et par gange som ungdomstaler ved Nonfirmation i København.Derudover:Medlem af Kommunalbestyrelsen i BrøndbyTidligere formand for DSU Hvidovre/BrøndbyTidligere vice-president for Young European Socialst (til april 2019)Under uddannelse som jurist og arbejder til daglig i Advokatfirmaet la Cour, Henriksson og Dreyer.
	Text6: Jeg vil gerne være med til at præge DUI's internationale arbejde. Som tidligere vice-president for Young European Socialist har jeg et godt udbygget internationalt netværk.Med min indsigt i opbygning af internationale netværk, puljer og fonde, så vil jeg gerne være med til at udvide paletten af muligheder for særligt vores unge medlemmer uden, at det belaster den slunkne forbundskasse.Jeg har samtidig en stor interesse for struktur og forandringsprocesser og med min juridiske tilgang, så har jeg også noget at byde ind med.


