
 

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 
• Tre 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: 
 

 
William Korte 

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

 
24 år 
 
 

BY: 
Skriv hvor du bor… 

 
København 
 

MEDLEMSORGANISATION: 
Skriv evt. medlemsorganisation… 

Muskelsvindfonden 
 
 

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) 
 

Formand, næstformand, bestyrelsesmedlem  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIDT OM MIG: 

Jeg hedder William og er 24 år. Jeg har nu været i SUMH i 3 år, hvor jeg blandt andet har 
arbejdet uddannelsespolitisk for at forbedre rammerne og vilkårene for studerende med 
handicap på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.  
Til hverdag læser jeg til folkeskolelærer, hvor jeg læser dansk og historie, og desuden arbejder 
jeg som lærervikar på en specialskole på Amager.  
Jeg elsker musik, og jeg ser mig selv som et stort familiemenneske. Jeg bruger meget tid på 
min familie og mine 6 småsøskende. 
 

 
JEG STILLER OP FORDI… 

Jeg stiller op, fordi jeg og en masse, masse andre mennesker til hverdag møder et uretfærdigt 
system. Et system, der kun ser udfordringer i forskellighed og diversitet. Hvor det i høj grad er 
op til individet at passe ind i den lille kasse, der er klasserummet, arbejdspladsen eller egentlig 
bare samfundet.  
 
Jeg vil gerne arbejde for at skabe en verden, hvor man leder efter og finder styrker og 
potentiale i forskellighed.  
 



 
Jeg vil arbejde for, at alle unge med handicap får muligheden for at gennemføre en relevant 
uddannelse på lige fod med andre studerende.  
 
Jeg vil arbejde for, at alle unge med handicap kan få foden, og hele kroppen, indenfor på 
arbejdsmarkedet.  
 
Alt dette vil jeg arbejde med i SUMH, fordi det er dér, hvor jeg kan skabe de største 
forandringer. 
 

 


