
 

KANDIDATOPSTILLING 
Ønsker du at stille op, skal du udfylde og indsende denne kandidatopstilling senest d. 24. marts 
2023 kl. 12.00 til sumh@sumh.dk.  
 
Husk, at indsætte billede af dig selv i denne kandidatopstilling eller vedhæft det, når du 
indsender kandidatopstilling. 
 
I år er følgende bestyrelsesposter på valg:  
 

• Formandsposten 
• Næstformandsposten (da nuværende næstformand ønsker opstilling til formandsposten) 
• Fire ordinære bestyrelsesposter 
• Fire suppleantposter 

 
Du kan med fordel orientere dig i dokumentet ”bestyrelsens opgaver og ansvar”,  
der er udsendt med indkaldelsen og kan downloades på hjemmesiden, hvis du vil vide mere om, 
hvad posterne indebærer.  
 
Hvis du ønsker at stille op til flere kandidatposter, skal det fremgå af nedenstående punkt: ’Jeg 
stiller op som’ i prioriteret rækkefølge.  
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Jeg stiller op til SUMHs bestyrelse ved repræsentantskabsmødet 2023 
 

NAVN OG EFTERNAVN: 
 

Annemette Meyer 
 
 

ALDER: 
(Det er et krav, at du er under 36 
år i hele valgperioden)… 

25 
 

BY: 
Skriv hvor du bor… 

Odense 
 

MEDLEMSORGANISATION: 
Skriv evt. medlemsorganisation… 

Muskelsvindsfondens Ungdomsgruppe 
 

JEG STILLER OP SOM: 
Skriv om du stiller op som 
formand, næstformand, 
bestyrelsesmedlem og/eller 
suppleant… 
 
(OBS; Hvis du ikke vælges til den 
kandidatpost du ønsker, skal du 
notere om du stiller du op til flere 
poster for at kunne være gyldig 
kandidat til disse. Posterne du 
ønsker at stille op til skal noteres i 
prioriteret rækkefølge. 
 

Jeg stiller op som:  
1. Bestyrelsesmedlem 
2. Suppleant  

 

 
LIDT OM MIG: 

Jeg er en kvinde på 25 år, som er bosat i Odense med min mand. Jeg er uddannet 

administrationsbachelor. I min fritid udfolder jeg mig kreativt ved bl.a. at lave mine egne negle, 

male og hækle. Jeg læser også bøger, som gerne har et samfundsrelevant emne. Jeg er stor fan 

af god mad, og så tilbringer jeg også meget af min tid med mine nærmeste.  

 
 
JEG STILLER OP FORDI… 

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for mennesker med en 

funktionsnedsættelse. Jeg har siden 2020 været frivillig i organisationen – dog ’kun’ som frivillig, 

men nu drømmer jeg om at blive en aktiv del af bestyrelsen for at kunne være med til at sætte 

den fortsatte retning for SUMH og sikre, at alle med en funktionsnedsættelse kan leve det liv, de 

ønsker. Vi har meget at tage fat på, men jeg er sikker på, at vi kan løfte det i fællesskab.  

 
 


