
 

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:  Kenneth Schack Banner 
 
 

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

32 
 
 
 

BY: 
Skriv hvor du bor… 

Viborg 
 
 

MEDLEMSORGANISATION: 
Skriv evt. medlemsorganisation… 

Dansk Blindesamfunds Ungdom 
 
 

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 ønsker som øverste prioritet at stille op som 
bestyrelsesmedlem, men såfremt der er udfordringer med at 
finde næstformand eller suppleanter, så kan det godt have 
interesse for at støtte op om Sammenslutningen af Unge 
Med Handicap. 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIDT OM MIG: 

Siden 2016 har jeg siddet som forperson i Dansk Blindesamfunds Ungdom Region Vest, og i 
midt 2022 blev jeg konstitueret landskasser, hvilket var muligt, da jeg blev valgt ind i 
hovedbestyrelsen, men som betød, jeg måtte trække mig fra formandsposten og er på valg 
her i 2023 den 25. marts, hvorfor det kan se anderledes ud om lidt. Jeg sidder i Dansk 
Ungdomsfællesråds lokalforeningens bevillingsudvalg, hvor jeg er på valg til 2024. Jeg er aktiv i 
SUMHs tilgængelighedsudvalget og seksualitetsudvalg, i 2022 var jeg for første gang med til 
Roskilde Festival og så endda som frivillig, hvor det er gået op for mig, at vi kan gøre en stor 
forskel og nå ud til mere end 100.000 mennesker nemt og samtidig få ungdomsoplevelser og 
fede koncerter, som er noget, man kan se tilbage på, når man bliver for gammel til den slags. 
Derudover så er jeg far til en dejlig dreng på 6 år. 
Jeg sidder i en bestyrelse i den boligforening, jeg bor i, men træder af i løbet af 2023, da jeg 
ikke føler mig tilpas og dermed ikke motiveret. 



 
 
JEG STILLER OP FORDI… 

Jeg stiller op for at gøre en større forskel, fordi alle unge med funktionsnedsættelse bør stå 
sammen, og det kan jeg ikke ved blot at være i Dansk Blindesamfunds Ungdom, hvorfor jeg er 
aktiv i seksualitetsudvalget og tilgængelighedsudvalget, men jeg ønsker også at gå i dialog 
med medlemsorganisationerne, hvorfor det måske er på sin plads at være i bestyrelsen og 
bidrage til, at SUMHs 15 medlemsorganisationer bedre kan stå sammen. Hver for sig er vi få, 
men sammen er vi rigtig mange, og det vil betyde, at vi sammen bedre kan få indflydelse på 
samfundet, men også forstå hinanden og ikke kun vores egen handicap kategori. 

 


