
 

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: 
 

 
Jens Christian Carlos Sørensen  

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

 
30 år 
 
 

BY: 
Skriv hvor du bor… 

 
Vallensbæk Strand 

MEDLEMSORGANISATION: 
Skriv evt. medlemsorganisation… 

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) 
 
 

JEG STILLER OP SOM: 
Skriv om du stiller op som 
formand, næstformand, 
bestyrelsesmedlem og/eller 
suppleant… 
 
(OBS; stiller du op til flere poster, 
så skal disse noteres i prioriteret 
rækkefølge) 
 

Jeg stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem. Hvis ikke jeg 
bliver valgt til denne post, vil jeg gerne stille op til en af 
suppleantposterne.  
 
 
 
 
 
 
 

 
LIDT OM MIG: 

Hej, mit navn er Jens Chr. Carlos Sørensen og er en glad ung mand på 30. Jeg er tidligere 
hovedbestyrelsesmedlem i DBSU’s internationale, tidligere medlem i DBSU’s internationale 
udvalg og er nuværende meideredaktør. I en del år har jeg også været frivillig i SUMH. Jeg har 
deltaget i et par projekter omkring sociale fællesskaber i fritidsforeninger, oplysningsprojekter 
om inklusion i folkeskolen og unges møde med jobcentrene. Og har hjulpet med at evaluere 
tilgængeligheden af et par websider og digitale undervisningsmaterialer. For mig er SUMH et 
socialt fællesskab, hvor vi på tværs af handicap og livssituationer kan mødes og dele erfaringer, 
viden, interesser og oplevelser. Jeg ønsker derfor at arbejde for at lave nogle spændende, sjove 
og lærerige arrangementer og aktiviteter med SUMH til dennes medlemsorganisationer. Lige 
nu laver jeg en oplysningskampagne sammen med Roskilde Festival omkring, hvordan man 
kan deltage på festivalen som handicappet. Enten som gæst eller frivillig.  

 
JEG STILLER OP FORDI… 

Jeg ønsker at stille op, fordi jeg tror på, at hver medlemsorganisation imellem kommer længst 
med sine interesser ved at samarbejde med andre ligesindede foreninger og organisationer. 



 
Jeg er også interesseret i at lave sociale arrangementer til SUMH’s medlemsorganisationer, 
egnet til at lave fællesskaber, vidensdeling og netværks. Jeg vil arbejde i følgende udvalg: 
”SUMH Aktiv” og ” Det internationale udvalg”. 
Alt dette vil jeg arbejde med i SUMH, fordi det er dér, hvor jeg kan skabe de største 
forandringer. 
 

 


