
Nomineringsblankett för val till Svensk sjuksköterskeförenings 

styrelse och revisorer inför föreningsstämman 11/6 2019: 
 

Ordförande 4 år 
Namn: 

Styrelseledamot 4 år 
Namn: 

Styrelseledamot 4 år 
Namn: 

Styrelseledamot 4 år 
Namn: 

Revisor 2 år 
Namn: 

Revisor 2 år 
Namn: 

Revisor suppleant 2 år 
Namn: 

Revisor suppleant 2 år 
Namn: 

 

(OBS! Ange er motivering för nomineringen på nästa sida. För samtliga nyval till poster gäller att 

du måste bifoga aktuell CV med kontaktuppgifter och e-post samt godkännande av användande av 

personuppgifter med underskrift av den nominerade. Nominerar du som privat person och inte 

som organisation så behöver även förslagsgivarens underskrift.) 

Förslagsgivare: 
Ange namn på sektion/nätverk  

eller om du är enskild medlem: 

Namn: 

Telefon/mobil: 

E-post:  

 



Nomineringsblanketten samt CV för nominerade personer skickas in via e-post till 

anette.danielsson@swenurse.se senast 30/4 2019. 

Information om nomineringar till förtroendeuppdrag inom  

Svensk sjuksköterskeförening: 

Samtliga medlemmar utom associerade medlemmar är valbara till uppdrag i  

Svensk sjuksköterskeförening. Valberedningen bereder nomineringar från 

enskilda medlemmar och sektioner och nätverk. 

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera.  

Om möjligt bifoga foto, på den/de personer du nominerar, för publicering på 

Svensk sjuksköterskeförenings hemsida och eventuellt på föreningens 

Facebooksida. 

Motivering till er/din nominering: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anette.danielsson@swenurse.se


Information om hantering av personuppgifter: 

För att valberedningen ska kunna genomföra sitt arbete med att förbereda Svensk 

sjuksköterskeförenings föreningsstämmas val av förtroendevalda så behöver vi ta del av 

förslagsgivare och nominerades kontaktuppgifter samt nominerades personuppgifter, CV och foto. 

Vi publicerar de nominerades namn och en kort presentation på Svensk sjuksköterskeförenings 

hemsida. Svensk sjuksköterskeförenings kansli och valberedningens ledamöter har tillgång till dessa 

uppgifter upp till 3 månader efter föreningsstämmans genomförande. Efter detta raderas alla 

personuppgifter i digitala filer, papperskopior och presentationer tas bort från Svensk 

sjuksköterskeförenings hemsida. 

Förslagsgivare: 

Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande. 

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen ((EU) 

2016/679). Jag har tagit del av bilagd information om behandling av personuppgifter. För det fall jag i 

ansökan har lämnat s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* samtycker jag härmed till att 

Svensk sjuksköterskeförening behandlar dessa uppgifter för ändamål som angivits ovan. 

Ort och datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

Nominerad: 

Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande. 

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser i Dataskyddsförordningen ((EU) 

2016/679). Jag har tagit del av bilagd information om behandling av personuppgifter. För det fall jag i 

ansökan har lämnat s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* samtycker jag härmed till att 

Svensk sjuksköterskeförening behandlar dessa uppgifter för ändamål som angivits ovan. 

Ort och datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

 

 

*uppgifter om ras, eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska 

uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera mig eller uppgifter om min hälsa, mitt sexualliv eller sexuella läggning. 

 

 


