
   
   

Vad om kandidaten säger:

Mycket sällan kommer kandidaten med på första frågan. Du kan också be 
andra personer fråga samma person.
 
FÖRKLARA noga varför han/hon behövs som kandidat ”t.ex. stöda barnfa-
miljer, stå för seniorernas röst, framföra företagarens röst etc.”
 
    Nu behövs de kristna värderingarna mer än någonsin. Bl.a frågan om alko-
hollagen gör att vi KD behövs i alla kommuner.      Vi vill också trygga närservi-
de och stå för en god familjepolitik och påverka bl.a storlek på grupper i skolor 
och daghem.      Vilka värderingar vill de ska styra i kommunen. Ser de att KD 
behövs som motpol? De kan hjälpa Sari Essayah och hela KD få valframgång.
 
Ju bättre resultat i kommunalavalet desto lättare har KD i följande 
riksdagsval och andra val.

     Efter valet behöver man inte vara ledsen om ens egen kandidat inte gick 
igenom. Varje röst på KD är hemåt.      Att bli kandidat behöver inte kräva så 
mycket arbete. Nuförtiden kan du göra en bra kampanj också genom sociala 
medier. Varje val ger dig erfarenhet som du har nytta av senare.     Du behöver 
inte vara rädd för valet- du behöver inte ha en åsikt om precis allting. 
KD:S eget valprogram hjälper dig mycket. 

Viktigast är att ha en mångsidig kandidatlista med många namn. 
En full lista är 1,5x antal i kommunfullmäktige. Det lönar sig alltså fråga många.
 

6 TIPS FÖR KOMMUNALVAL  2017

Fråga alla möjliga personer om de vill bli 
kandidat, per telefon eller när du träffar dem.
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    Ha först en diskussion med styrelsen, där ni kartlägger alla medlemmar  
 och alla som tidigare ställt upp i val. (också församlingsval, om de inte är  
 i annat parti), kartlägg också alla församlingar som finsn på ert område  
 och alla medborgarorganisationer, och fundera över vem som kunde vara  
 en bra kandidat.
   Kartlägg alla dina vänner, släktingar och bekanta som har samma värde 
 ringar som oss.
 Kolla igenom dina facebookvänner.
 Vilka följare har du på andra sociala medier som instagram och twitter?
 Speciellt de som kommenterat eller verkar intresserade av politik.
 Kartlägg människor du möter på evenemang och dylikt. Om möjligt fråga  
 bakgrundsinformation och samla information för att fråga rätt personer.
 Bestäm inte på förhand för någon person. ”nej, han/hon vill nog inte” utan  
 fråga och låt dem bestämma själv.
 För det mesta tycker folk om att bli tillfrågade så var inte rädd. 
 Överhuvudtaget tycker människor om att du skapar kontakt och tar kontakt.
 Om din tillfrågade kandidat inte tillhör KD så kan du fråga om de vill bli  
 medlem. Men hur som helst löns det annars ta in dem som obundna.

 KD rekommenderar också obundna kandidater för på så vis når vi nya  
 röstare och även efter valet kan du fråga om de vill bli medlem.



 

Dela ert ringansvar i avdelningen/kretsen/
specialorganisationen/fullmäktigegruppen

 gör exempelvis en excel tabell där ni skriver in möjliga kandidater 
 och deras telefonnummer och e-post adress
 skriv in i tabellen när ni tagit kontakt och vad svaret blev
 skriv in om de redan fyllt i den elektroniska bllanketten
 
 OBS! mycket sällan kommer kandidaten med på första frågan 
 (i många sammanhang har de mätt att sjunde gången säger folk ”ja 
 - oberoende vad det är)
 
 Skriv också in i tabellen vem som skall kontakta nästa gång och när. 
 Se till att den personen får veta om det direkt

Samarbete över kommungränserna 
i hela Finland

Det är viktigt KD får kandidater över hela Finland. Du har säkert 
många släktingar och bekanta på andra orter så kontakta då KD på 
den orten. ”Sharing is caring”

du kan också lämna ditt förslag på www.kd.fi/lamnaforslag)
eller skicka förslag på mikko.rekimies@kd.fi eller tel 044 552 5030

Vad skall göras när en person 
fått en kandidat?

Be dem genast fylla i blanketten på nätet www.kd.fi/kandidatansokan
 
baserat på detta gör KD upp ett galleri på nätet och alla valaffischer
personen bör också fylla i en pappersversion. Pappret kan printas på nätet 
eller beställas via partikansliet. Ansavarspersonen i kommun håller vara på 
alla papper och ser till att de lämnas till egna kommunens centralvalsnämnd 
senast 28.2.2017
berätta åt personen vem de kan kontakta för att få hjälp med t.ex. valtema 
och planering av valkampanj

Fördelning av pengar

Stöd från partiet är baserat på antal kandidater och att ansökningarna 
kommer in i tid. Stödet fördelas 26.1.1016
försäkra dig att alla era kandidater fyllt i den elektroniska ansökan innan det
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