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KANDIDATLISTA FÖR ETT PARTI I FÖRBUNDSDELEGATIONSVALET 2021  

Valkrets Egentliga Finland 

Partiets namn Svenska folkpartiet i Finland r.p. 

   

Ett i partilagen (10/1969) avsett registrerat parti som är representerat i minst en kommuns fullmäktige inom val-

kretsen kan bereda en kandidatlista som valkretsstämman ska behandla. 

Valbara är ordinarie fullmäktigeledamöter i kommunerna i valkretsen. Kandidaterna ska  

räknas upp i den ordning som de ska ställas i sammanställningen av kandidatlistorna. 

Antalet kandidater på en kandidatlista kan vara högst 1,5 gånger antalet valkretsplatser i  

valkretsen. När det maximala antalet kandidater beräknas avrundas 0,5 neråt. I varje valkrets kan dock minst sex 

kandidater ställas upp. 

   

Kandidatens ordnings-

nummer 

Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun 

1 Nicke Wulff Rektor / Rehtori Åbo 

2 Gunilla Granberg Utvecklingschef / 

Kehityspäällikkö 

Pargas 

3 Ghita Edmark Pensionär / Eläkeläinen Kimitoön 

4 Åsa Gustafsson Verksamhetsledare / 

Toiminnanjohtaja 

S:t Karins 

5 Ulla Achrén Ekonomie magister / 

Kauppatieteen maisteri 

Åbo 

6 Regina Koskinen Sjukskötare YH, 

yrkeslärare / 

Sairaanhoitaja AMK, 

ammatillinen opettaja 

Pargas 

7 Roger Hakalax Produktionschef / 

Tuotantopäällikkö 

Kimitoön 

8 Terhi Vörlund-Wallenius Läkare / Lääkäri Åbo 

9 Tomas Björkroth FM, enhetschef / FM, 

yksikönjohtaja 

Pargas 
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KANDIDATLISTA FÖR ETT PARTI I FÖRBUNDSDELEGATIONSVALET 2021 

Kandidatlistans kontaktperson  

Namn Maria Grundström 

Telfonnummer 0407348677 

E-postadress maria.grundstrom@sfp.fi 

 

Som kontaktperson för kandidatlistan försäkrar jag att   

kandidaterna är valbara Ja   Nej  (kryssa)   

kandidaterna har gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen Ja   Nej  (kryssa) 

     

Underskrift av kontaktpersonen för kandidatlistan samt datum  

06.09.2021   elektronisk underskrift__________________ 

 

I en enspråkig valkrets ska kandidatlistan upprättas på valkretsens språk. I en tvåspråkig  

valkrets kan kandidatlistan upprättas på valkretsens båda språk.                                                                                                                          

Kandidatlistorna ska lämnas in till valnämnden senast 8.9.2021 kl. 10 på adressen  

valnamnden@kommunforbundet.fi. 

Efter att ha granskat kandidatlistorna sänder valnämnden listorna till valkretsstämmorna för godkännande. Val-

nämnden fastställer kandidatlistorna vid ett sammanträde efter valkretsstämmorna. 

Dataskyddsbeskrivning: Kandidatregistret för valet av Kommunförbundets förbundsdelegation finns på adressen: 

https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/organisation-och-beslutsfattande/valet-av-kommunforbun-

dets-forbundsdelegation/dataskyddsbeskrivning 

 

Bifoga: Kontaktpersonens fullmakt från partiet att sköta uppdraget. 
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