
Kristelig Folkeparti i Fauske 

 

Nominasjon av kandidater til kommunestyret i 2011 
 

Takk til deg som støtter Kristelig Folkeparti ved å være medlem. Det betyr svært mye at noen 

står bak styret i lokallaget, særlig når vi nå skal gå inn i en viktig nominasjonsprosess til 

kommunevalget 2011. Den inntekten som kontingenten representerer er avgjørende når vi 

kommer til vagkamp. 

 

Styret har vedtatt at alle faste styrerepresentanter skal danne nominasjonskomite. Leder i 

nominasjonskomiteen er Ester Wollbakk. 

 

Vi ber om ditt forslag til personer som bør stå på Kristelig Folkepartis liste. Marker om den 

personen du foreslår skal stå på 1. eller 2. plass på lista. I denne kommunestyreperioden har 

Erling Palmar representert KrF i kommunestyret. Det har han gjort på en svært god måte, og 

han er ikke negativ til neste periode. Vi har vel neppe håp om å få inn mer enn en 

representant, men 2.-plassen er også viktig når det gjelder å fordele verv. Dessverre har 

Ingelin Noresjø, som har gjort en kjempejobb for oss denne perioden, sagt at hun ikke stiller 

opp igjen. Det skal stå minst 7 personer på lista. Vi regner med å sette opp 10 eller 12. 

 

Du kan ringe eller sende melding til Ester Wollbakk for å oppgi navn, tlf. 41651470, eller du 

kan sende inn slippen nedenfor til Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske. 

 

Ellers kan du også ta kontakt med: 

 

Jøran Paulsen, Tortenveien 4, Valnesfjord.    Tlf. 99714013 

Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske.   Tlf. 95217011 

Bodhild Bugge Aase, Reitanveien 11, 8200 Fauske  Tlf. 41686815 

 

Takk for hjelpen! Du må gjerne foreslå deg selv. Det ville være kjempeflott! 

Velkommen til års- og nominasjonsmøte fredag 14. januar 2011 kl 1800 på 

administrasjonsbygget. 

 

Vennlig hilsen 

 

Ester Wollbakk 

Leder 

 

Jeg foreslår at: ………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

skal stå på KrFs liste ved kommunevalget i 2011. 

 

Jeg foreslår at ………………………………………………………………..skal stå på 1. plass 

 

og at …………………………………………………………………………skal stå på 2. plass 

 

Svar helst innen 8. desember 


