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Asettuminen ehdolle Hetan hallitukseen 

Tällä lomakkeella Hetan varsinainen jäsen voi asettua ehdolle Hetan hallitukseen, joka valitaan marraskuussa 2020. Hallituksen valinnassa siirrymme rullaavampaan malliin, jossa kaikki hallituspaikat eivät vaihtuisi kerralla, vaan osa pesteihinsä valituista jatkaisi vielä seuraavan hallituskauden aikana. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, varapuheenjohtaja kolmeksi. Hallituksen jäsenet valitaan pesteihinsä kolmeksi, kahdeksi tai yhdeksi vuodeksi heidän saamastaan äänimäärästä riippuen.  


Kysymyksissä 1-4 annetaan pakolliset tiedot ehdokasasettelua varten.

Kysymyksissä 5-7ehdokas voi antaa esittelyn itsestään. Ehdokasesittelyt toimitetaan sähköpostitse Heta-liiton valtuuston jäsenille ja varajäsenille. Ehdokasesittelyn antaminen on vapaaehtoista.

1. Annan suostumukseni siihen, että Heta-liitto voi käsitellä antamiani tietoja hallitusvalinnan toteuttamiseksi. (PAKOLLINEN)

Toimittamalla tämän lomakkeen Heta-liittoon annan suostumukseni.

2. Annan suostumukseni nimeni sekä kysymyksissä 4-7 annettujen tietojen toimittamiseen Heta-liiton valtuuston jäsenille ja varajäsenille. (PAKOLLINEN)

Toimittamalla tämän lomakkeen Heta-liittoon annan suostumukseni.

3. Ehdokkaan nimi sekä yhteystiedot Heta-liiton tietoon vaalien järjestämiseksi. Tässä antamaasi puhelinnumeroa tai sähköpostia ei julkaista eikä toimiteta eteenpäin, vaan ne ovat sitä varten, että Heta-liiton toimihenkilöt ja valtuuston puheenjohtajisto voivat tarvittaessa olla yhteydessä ehdokkaisiin. (Pakollinen)

Ehdokkaan etunimi:
Ehdokkaan sukunimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

4. Mitä paikkaa Hetan hallituksessa haet?

Voit asettua ehdolle 1-3uottamustoimeen. Valtuuston kokouksessa valitaan ensin puheenjohtaja, sen jälkeen varapuheenjohtaja ja viimeiseksi hallituksen jäsenet. Kirjoita tähän alle, mitä paikkaa tai paikkoja haet. (PAKOLLINEN)

5. Ehdokkaan tiedot, jotka toimitetaan valtuuston jäsenille ja varajäsenille.

Yhteystietojen antaminen valtuustolle on vapaaehtoista. Voit halutessasi antaa tässä yhteystietosi, jotta valtuuston jäsenet ja varajäsenet voivat halutessaan olla sinuun yhteydessä ja kysyä esimerkiksi tavoitteistasi Hetan hallituksessa. Voit itse valita, haluatko antaa kaikki pyydetyt tiedot, vain osan niistä vai et mitään.

Ikä:
Asuinpaikkakunta:
Oppiarvo ja/tai ammatti:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Nettisivujen osoite (voi olla esim. some-tilin osoite):

6. Vapaamuotoinen esittely itsestäsi

Voit kertoa lyhyesti itsestäsi ja kiinnostuksestasi Hetan toimintaan ja vammaisasioihin.  Kerro tässä myös, miten Hetan toimintaa tulisi kehittää ja mihin liiton tulisi mielestäsi vaikuttaa.  Kerro siis vapaamuotoisesti, kuka olet ja miksi olisit hyvä valinta Hetan hallitukseen. Tekstin pituus voi maksimissaan olla 1000 merkkiä.

7. Luettelo luottamustehtävistä tai muista vastaavista tehtävistä

Voit listata Hetan hallitustoimintaan mahdollisesti vaikuttavat sidonnaisuudet tähän. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on vapaaehtoista. Tekstin pituus voi maksimissaan olla 700 merkkiä.

