
Regler for at stifte et nyt parti 
 
At støtte et nyt parti (være stiller) 
For at nye partier kan blive godkendt, skal et vist antal borgere støtte dem, ved at give deres underskrift. Disse personer kaldes stillere. Hvis du 
ønsker at støtte et parti, der stiller op til Folketinget, skal du selv have stemmeret hertil, og hvis du ønsker at støtte et parti, der vil stille op til et 
kommunalvalg, skal du selv bo i den region/kommune, hvor partiet stiller op. Herudover er der ingen krav til stillerne. 

Du afgiver din støtte ved at underskrive en blanket, og oplyse dit navn, adresse og personnummer. Herefter vil folkeregistret tjekke oplysnin-
gerne, og du vil få tilsendt vælgererklæringen, som du har underskrevet. Denne erklæring skal du herefter selv sende tilbage til det parti, du 
støtter. 

Opstilling til kommunalvalg 
Hvis du ønsker at oprette et parti, der skal stille op til et kommunalvalg, skal navnet ikke godkendes, ligesom der heller ikke er så store krav til 
antallet af støtter (stillere). For at komme på kandidatlisten til et valg til kommunalbestyrelsen, kræves der som hovedregel mindst 25 under-
skrifter. For at komme på kandidatlisten til et regionsrådsvalg kræves der som hovedregel mindst 50 underskrifter. Underskrifterne skal komme 
fra borgere i kommunen eller regionen. 

Man skal anmelde sin opstilling til kommunen eller regionen senest fire uger før valgdagen.  

Støtte til nyt parti
Ved at underskrive denne liste, tilkendegiver du, at du støtter mine 
bestræbelser på at få valgt Handikap Demokraterne ind i Herning Byråd. 
Som det fremgår af reglerne nederst på siden, skal jeg indsamle mindst 25 
underskrifter fra borgere bosat i Herning Kommune, for at være berettiget 
til at opstille ved det kommende kommunalvalg.

Partiprogram finder du på www.handikapdemokraterne.dk

Venlig hilsen

Mikael Hulegaard Jensen 

Jeg tilkendegiver hermed min støtte til Handikap Demokraterne 
 

Navn: _______________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________

Postnr: ______________ By: ____________________________________________

Cpr:________________-________  

Dato_________________   Underskrift: _____________________________________

Send venligst dette dokument til: 
Handikap Demokraterne • Bytoften 73, 5.sal, dør 3 • 7400 Herning


