PRESSEMEDDELELSE: SENIORTRÆF 2019 - GRIB MAGTEN
Skal Grønland sælges? Hvordan stiller vi os i forhold til klimaet? Og hvad skal der egentlig serveres i vuggestuer, børnehaver og andre offentlige institutioner? Skal der overhovedet være offentlige institutioner?
Spørgsmålene er blevet for mange, og der er på ingen måder nok relevante partier i Danmark til at
give reelle løsninger. Derfor har jeg netop meddelt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Valget foregår i weekenden d. 1.-3. november 2019, og er dermed den længste valgkamp i
nyere historie.
For at deltage i valget, er det essentielt, at I opstiller en ny liste med et nyt principprogram, som kan
give et forfriskende løft til den fastkørte danske politiske scene.
Bliv en del af valgkampen
Ønsker du og dit parti at gribe regeringsmagten, udfolde jeres politiske og ideologiske visioner og
få reel indflydelse på den geopolitiske situation, så er det nu, I skal melde jer!
Ved en (noget gennemhastet) lovændring har vi skrottet princippet om underskriftsindsamlinger.
Jeres parti/liste/græsrodsbevægelse/suspekte sammenslutning er automatisk opstillingsberettiget
ved at skrive en mail til seniortraef@egemosen.dk, hvor I oplyser partinavn og antal medlemmer I
regner med at stille til valgkampen i weekenden hvor det hele kulminerer. Er I i tvivl om det rigtige
navn til jeres parti har vi som inspiration i denne pressemeddelelse vedlagt en listeoversigt af allerede opstillingsberettigede lister.
Omkostninger
Ligesom diplomatiske statsbesøg er en meget dyr affære (ligegyldigt om de gennemføres eller ej) er
det omkostningstungt at afholde folketingsvalg. Derfor vil der være et opstillingsgebyr på 310 kr pr
person i jeres parti til reg.: 3140 konto nr.: 3332019260.
Placering for valgkampen
Kulminationen på de næste måneders valgkamp vil finde sted på Egemose Centret, Egemosevej 9,
3660 Stenløse. Valget vil blive afholdt d. 1.-3. november 2019 og fejres naturligvis på behørig og
anstændig vis.
Vi glæder os til at modtage alle jeres kandidatur!
På vejne af Statsministeriet
Uffe Kim-Tump
Moseminister

