
Kandidater for DM-listen (prioriteret rækkefølge) 

 
DM-listen og Medlemmerne i centrum-Samarbejdslisten har indgået valgforbund. 
 

1. Bjarke Friborg, faglig konsulent 

Master i socialt entreprenørskab, næstformand i DM Privat, medlem af MA-

bestyrelsen og DM’s hovedbestyrelse. Arbejder i en it-fagforening. 

MA skal aktivt bane vej for nye akademiske arbejdsområder og 

støtte vore medlemmer over for bureaukrati, akademikerhetz og et stadig mere 

prekært arbejdsmarked med flere deltids- og løstansatte. 

 

2. Mette Thygesen, jobsøgende 

Nyuddannet cand.mag. og tidligere formand for DM Studerende og tidligere 

medlem af DM’s hovedbestyrelse. 

Er i øjeblikket jobsøgende og oplever, hvor vigtigt det er at blive mødt med 

tillid, respekt og relevans af sin a-kasse. MA skal være medlemmernes stærkeste 

og mest nærværende kort i jobsøgningen. 

 

3. Anne B. Pors, projektleder, Aalborg Universitet 

Cand.mag. i filosofi og historie. Formand for DM’s Offentlige sektor, medlem af 

DM’s hovedbestyrelse. Fælles-TR for DM-tap på AAU.  

MA skal være en politisk aktiv a-kasse, som arbejder for medlemmerne både på 

det individuelle, solidariske og politiske niveau. En proaktiv a-kasse i front med 

rådgivning og interessevaretagelse. 

 

4. Julia Hunt, DMP, selvstændig og frivillighedskonsulent 

Medlem af DM’s hovedbestyrelse og DM Privat. Har været med i en MA-

arbejdsgruppe, der har fokus på mere inkluderende dagpengeregler.  

MA skal være på medlemmets side og være en sparringspartner, så man 

opretholder følelsen af at have noget at bidrage med som menneske – også når 

man i perioder står udenfor arbejdsmarkedet. 

  

5. Olav W. Bertelsen, lektor i datalogi 

Fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet, medlem af 

DM’s Hovedbestyrelse.  

MA skal gå forrest med vejledning og politisk interessevaretagelse i forhold til 

det internationaliserede akademikerarbejdsliv. Herunder stærk kommunikation 

på engelsk. 

 

6. Helle Idland, selvstændig og cand.mag. i retorik 

Formand for DM’s landsklub for selvstændige og freelancere. 

MA skal give størst mulig sikkerhed for både ansatte, selvstændige og dem, der 

kombinerer flere indtægtsformer. Herunder støtte medlemmer, der vurderer at 

starte egen virksomhed. 

 

 

  



 

7. Erik S. Christensen, museumsinspektør og arkivar 

Tillidsrepræsentant på KYSTmuseet i Frederikshavn og valgt til DM’s 

hovedbestyrelse. 

MA skal arbejde for, at medlemmer ikke går i stå i deres karrierer på grund 

af stive regler, der ikke er lavet til medlemmer, som har et midlertidigt stop i 

deres akademiske arbejdsliv. 

 

8. Thomas Vils Petersen, lektor i matematik 

Fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på Københavns 

Universitet, medlem af DM’s Hovedbestyrelse. 

MA skal give alle medlemmer uanset uddannelsesbaggrund relevant støtte til 

at komme videre i arbejdslivet, hvis de bliver ramt af ledighed.  

 

9. Helle Waagner, lektor ved UC Lillebælt 

Medlem af bestyrelsen for DM’s landsklub for professionshøjskoler og 

erhvervsakademier. 

MA skal have et stærkt fokus på professionel rådgivning i et solidarisk 

perspektiv, arbejde endnu mere målrettet for forbedringer på 

dagpengeområdet samt deltage aktivt i den offentlige debat. 

 

10. Alan Kernahan, studerende på Roskilde Universitet 

Læser politik, administration og kommunikation. Sidder i 

forretningsudvalget i DM Studerende og hovedbestyrelsen i DM. 

Det er vigtigt for samfundet at have en stærk a-kasse, der kan være 

dagsordensættende og prægende i medlemmernes daglige liv. MA skal være 

proaktiv og arbejde for et sikrere arbejdsliv for alle. 

 

 

 


