ANMÄLAN OM
EN KANDIDATS VALFINANSIERING
År

År

Riksdagsval

Presidentval

Europaparlamentsval

Kommunalval

2006

Kandidatens fullständiga namn

Rolf Henrik Richard Lax
Parti / valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland rp

Euro

241 854.61 €

De totala kostnaderna för valkampanjen
Specifikation av finansieringen av valkampanjen (bruttobelopp). Använd tilläggsbladet vid behov.
Euro

Egna medel
varav lån (denna specificering är frivillig)
Utomstående stöd
Stöd från privatpersoner
Individuella donationer 14 st

2 855 €

Stöd från företag
61 200 €

Seminarium; 68 deltagare, deltagaravgift 900 €

Stöd från partiorganisationer
Svenska folkpartiet i Finland rp (extra partistöd)

98 572.87 €

Stöd från intresseorganisationer, stiftelser, föreningar och motsvarande
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

30 000 €

Ekonomiska upplysningsfonden

50 000 €

Datum och anmälarens underskrift

22.2.2006 Henrik Lax / Svenska folkpartiet i Finland rp
Anmälan skall vid kommunalval tillställas den kommunala centralvalnämnden och vid andra val justitieministeriet senast två månader
efter att valresultatet fastställts.
Till anmälan fogas varken kvitton eller kopior av sådana.
Vfb

Tilläggsblad
Specifikation av finansieringen av valkampanjen (fortsättning)
Euro

Datum och anmälarens underskrift

Vfb

Lag (414/2000) om anmälan av
kandidatens valfinansiering

Regeringens proposition RP 8/2000 rd

3 § Uppgifter som anmälas

En kandidats anmälan kan således (enligt 3 § 1 mom.
3 och 4 punkten samt 2 mom.) när det gäller riksdagsval
innehålla exempelvis följande uppgifter:

I anmälan skall ingå åtministone följande
uppgifter:
1) ett omnämnande av vilket val som är i fråga,
2) kandidatens fullständiga namn och vilket
parti som ställt upp denne eller ett omnämnande av att kandidaten är kandidat för en
valmansförening,
3) de totala utgifterna för kandidatens
valkampanj,
samt
4) finansieringen av kandidatens valkampanj
specificerad dels enligt kandidatens egna
medel och dels enligt det utomstående
understöd som kandidaten, kandidatens
stödgrupp och någon annan sammanslutning
som grundats för att stöda kandidaten har
mottagit enligt en indelning i privatpersoner,
företag, partiorganisationer och andra
motsvarande viktiga donatorer.
Värdet av varje enskilt stöd och namnet på
donatorn skall nämnas särskilt, om värdet uppgår
till minst 3.400 euro vid presidentval och Europaparlamentsval och till minst 1.700 euro vid riksdagsval och kommunalval. Med understöd avses
pengar, varor, tjänster och andra motsvarande
prestationer som erhållits vederlagsfritt, dock inte
sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster. Namnet på en privatperson får inte
uppges utan dennes uttryckliga samtycke om
värdet av det understöd privatpersonen donerat
är mindre än nämnda belopp. (977/2001)
Vid presidentval skall anmälan egenhändigt
undertecknas av den som har rätt att teckna
partiets namn eller av valmansföreningens
valombud eller dennes ersättare och vid
andra val egenhändigt av kandidaten.

Vfb

1) totala kostnader för valkampanjen: 1) 20.000 €;
2) finansieringen av valkampanjen specificerad:
a egna medel 6.000 €,
b stöd från det egna partiets kretsorganisation 840 €;
c stöd från företag: Ab A.A., Kb B.B. och
Ab C.C., 1.700 € var;
d stöd: verkställande direktören N.N.,
Helsingfors 3.700 €;
e stöd från fyra privatpersoner, 840 € var;
och
f valinsamlingens resultat 1.350 €.
_______
1

) Totala kostnader för valkampanjen: 120.000 mk,
och finansiering av valkampanjen specificerad:
a) 35.000 mk, b) 5.000 mk, c) 10.000 mk, d) 22.000 mk,
e) 5.000 mk och f) 8.000 mk har omräknats till euro och
avrundats.

