BLI RIKSDAGSKANDIDAT FÖR HÄLSOPARTIET !
Hälsopartiet bidades en
vecka före riksdagsvalet 2014
och fick 160 röster. Hälsopartiet
presenterar lösningar på de många
djupt osunda tillstånd som Sverige
befinner sig i, men som riksdagspartierna tiger om. Sveriges självständighet, rättsväsende, natur och miljö samt
medborgarnas frihet och integritet håller på att försvinna i snabb takt, så och
i Sveriges omvärld. Därför behövs Hälsopartiet i riksdagen, kommunerna
och landstingen redan efter nästa val, så att vi där kan bilda allianser för
en sund en samhällsutveckling.
Därför söker vi nu 20-50 entusiastiska riksdagskandidater
och kommunfullmäktigekandidater från alla Sveriges
290 kommuner och 20 landsting inför nästa val.
Statsminister Stefan Löfven kan komma att
utlysa nyval redan i september 2015
om deras höstbudget då
faller. Så det är nu
det gäller!

Vi uppmanar därför dig som vill vara med och förbättra Sverige att skicka ett
epostmeddelande till kontakt@halsopartiet.se med ämne: Riksdagskandidat. Ange:
•
•
•
•

Namn, personnummer, adress och telefonnummer.
100 till 150 ord om dig själv med titel och/eller yrke.
Ange om ansökan även avser kommunal- och landstingsval (i andra hand).
En nytagen närbild i färg (huvud & axlar). Jpeg eller PNG, med ljus, jämn bakgrund i diskret
färg (vit, grå, brun).
Betala samtidigt medlemsavgiften 100 kr till plusgiro 431 61 25-6. Skriv som
betalningsmeddelande Kandidatansökan + ditt namn. Din ansökan behandlas först efter
mottagen medlemsavgift.

Först då styrelsen nominerat totalt minst 20 kandidater inklusive de 7 som nu anges på
www.halsopartiet.se under kandidater så underrättas de per e-post och publiceras med foto och text. Ej
nominerade kan ändå komma att nomineras till kommunal- och landstingsval, vilket sker först några
månader före nästa allmänna val, med underrättelse till de berörda. Hälsopartiet godtar inte att en
riksdagskandidat samtidigt ställer upp i kommun- eller landstingsval, eftersom personen inte får bytas ut
efter valet, vilket skulle kunna leda till att denne intar dubbla stolar, som avsevärt skulle kunna försvåra
det viktiga riksdagsarbetet.

