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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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