
 
 

 

Elektrikerförbundets representantskap 2020 kandidatfotografering 

 

Det behövs ett foto av alla kandidaterna i representantskapsvalet för 

kandidatpresentationen. Fotot sätts på webbplatsen för valet och till de kommande 

kandidatpresentationerna i Vasama samt till det officiella omröstningsmaterialet som 

skickas till alla röstberättigade. 

Det finns olika alternativ till fotograferingen. Du kan bli fotograferad i en fotoateljé eller ta 

fotot själv t.ex. med mobiltelefon, men ta hänsyn till instruktioner nedan. De som 

kandiderade i representantskapsvalet 2016 har möjlighet att meddela oss sin vilja att 

använda sitt foto från förra valet. Fackavdelningar kan också arrangera fotograferingar till 

sina kandiderande medlemmar.  

Foton skall skickas i varje fall till förbundets e-post vaalikuva@sahkoliitto.fi senast den 14 

augusti 2020. 

 

Fotografering i en fotoateljé 

1, Elektrikerförbundet har träffat avtal om valfotografering med Tunnin Kuva –kedja. Det 

går bra att bli fotograferad utan tidsbeställning i alla kedjans affärer. Fotoateljén skickar 

fotot direkt till Elektrikerförbundet och, om du så vill, också till din e-postadress. Fotoateljén 

fakturerar Elektrikerförbundet. Det finns Tunnin Kuva –affärer i 22 orter. På länken kan du 

se var den närmaste affären finns https://www.tunninkuva.fi/liikkeet.html 

2. Kandidaterna kan även besöka den fotoateljé kandidaten själv väljer. Då betalar 

Elektrikerförbundet kostnaderna till 30 euro mot kvitto. En lämplig begränsning av fotot är 

lite större än ett passfoto. Fotot med namnuppgifter, en kopia av kvittot och 

kontouppgifterna skickas till vaalikuva@sahkoliitto.fi 

3.  Fackavdelningar kan även träffa avtal med en vald fotoateljé och fakturera 

Elektrikerförbundet efteråt för fotograferingar av medlemmar som är kandidater. Detta 

alternativ är bra i orter där Tunnin Kuva –kedjan inte har affär. Då betalar 

Elektrikerförbundet tillbaka kostnaderna upp till 30 euro/foto mot kvitto. En lämplig 

begränsning av fotot är lite större än ett passfoto. Fotot med namnuppgifter, en kopia av 

kvittot och kontouppgifterna skickas till vaalikuva@sahkoliitto.fi 

 

Foton som tas själv 

Ta inte någon selfie, utan be någon att ta fotot av dig. Dokumentstorleken skall va minst 1 

megabyte (1 MB), men med mobiltelefon kan man vanligen få foton med flera megabyten. 

Se till, att bakgrunden av fotot är enfärgad och ljus, t.ex. vägg eller dörr. Be fotografen att 
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ta fotot rakt framifrån och på samma nivå som du själv är. Ni kan ta fotot utomhus, om 

möjligt, men inte i rakt solljus, utan helst i skuggan.  Då kommer ljuset jämnare i ansiktet. 

Det kan vara bra att testa blixt också utomhus. Om ni tar fotot inomhus, kom ihåg att ta 

också olika versioner med blixt. Dessa foton med namnuppgifter också till 

vaalikuva@sahkoliitto.fi 

 

Fotografering arrangerad av fackavdelning 

Fackavdelningar kan även arrangera fotografering på olika sätt för sina medlemmar som 

är kandidater. Kandidaterna skall checka om fackavdelningen har arrangerat sådan 

möjlighet.  

 

Foton som har använts i tidigare val 

Kandidater som har varit med i representantskapsvalet i Elektrikerförbundet 2016 har 

möjlighet att meddela om att man kan använda samma foto på nytt. Meddela det till 

vaalikuva@sahkoliitto.fi 
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