
 Aleksis Kivis gata 52–54 Telefon  (09) 7745 4810 fornamn.efternamn@sell.fi  
 00510 Helsingfors Fax (09) 7745 4818 www.sell.fi 

 

 

     
 

Maj 2019 
 

Bästa medlem i Finlands Veterinärförbund, påverka förbundets framtid och beslut!  
 
Delegationsvalet närmar sig. I den elektroniska omröstning som ordnas i höst mellan 14.10.–4.11.2019 väljs 30 
ordinarie delegationsmedlemmar, tio suppleanter samt två studerandemedlemmar och deras suppleanter för 2020–
2022.  

 
- Du kan kandidera genom att fylla i anmälningsblanketten och skicka den per post (Aleksis 

Kivis gata 52–54, 00510 Helsingfors) eller i skannad form via e-post (vaali2019@sell.fi). I 
anmälan ska kandidatens fullständiga namn och hemort anges. Anmälan ska också 
undertecknas. I anmälan ska du också utse ett ombud som är röstberättigad medlem i 
förbundet och som du samtidigt ger fullmakt att överenskomma om valmansföreningar och 
valförbund för din räkning. Ombudet kan också vara kandidat. 
  

- De anmälda kandidaterna kan bilda en valmansförening genom ett skriftligt dokument som 
undertecknas av ett av kandidaten befullmäktigat ombud som representerar en valmansförening. 
Valmansföreningarna kan bilda valförbund. 

 
Tidsfristen för kandidatanmälningar och dokument som rör bildande av valmansförening och valförbund är 
9.9.2019 kl. 15.00. 
 

30.6. Medlemsansökan ska lämnas till förbundets kansli senast 30.6. för att den nya 
medlemmen ska ha rösträtt och vara valbar i delegationsvalet. 

 
12.–19.8. Vallängden är framlagd för medlemmarna 12.–19.8. på förbundets kansli. 
 
26.8.  Anmärkningar på vallängden ska lämnas till förbundets kansli senast 26.8. kl. 15.  
 
9.9. Information om kandidater, valmansföreningar och valförbund ska lämnas till kansliet 

senast 9.9. kl. 15.00, varefter listan med kandidater fastställs. Kandidaterna ombes 
även skicka ett tryckbart fotografi (gärna en porträttbild i färg, minst 300 kB i jpg-
format eller en pappersbild för skanning) till vaali2019@sell.fi. 

 
14.10. Omröstningstiden börjar 14.10. kl. 00.00.  
4.11. Omröstningstiden slutar 4.11. kl. 23.59 – omröstning i det elektroniska systemet. 

  
11.11. Valnämnden fastställer valresultatet senast 11.11. 
 
30.11. Den nya delegationens konstituerande möte. 

 
Medlemmarna informeras om valet i Finsk Veterinärtidskrift, i medlemsbrevet och på förbundets webbplats.  
Frågor om valet kan ställas till Marjatta Vehkaoja, tfn 050 438 5514, marjatta.vehkaoja@sell.fi. 

 
För valnämndens räkning önskar vi er en livlig sommar och höst i valets tecken! 

 
 
Marjatta Vehkaoja 
sekreterare i valnämnden,  
Vice verksamhetsledare, Finlands Veterinärförbund rf 

 
Bilagor  Valguide 2019 

Blanketter för kandidatanmälningar och bildande av valmansförening och valförbund 


