
Kandidater for MA-listen, for alle MA’s medlemmer, for alle GL- og 

DM-medlemmer 

(sideordnet) 

 
 

1. Kitt Johansen, København, cand.mag. i audiologopædi, 

Project Manager DSV A/S 

MA skal tænke ENDNU større de næste to år ved at: 

 Sætte den politiske ledighedsagenda ved at være synlig i medier og den 

offentlige debat 

 Skabe et mere fleksibelt dagpengesystem for freelance, prekære og 

tidsbegrænsede ansættelser 

 Fortsætte med at være Medlemmets Advokat og gå lige til stregen for at opnå 

bedst mulige vilkår for vores medlemmer 

 Understøtte den ledige med optimeret medlemsbetjening, individuel 

karriererådgivning og varieret kursusudbud 

 Være naturlig samarbejds- og sparringspartner for erhvervslivet for derved at 

skabe job for vores medlemmer, ikke mindst vores dimittender. 

 

 

2.  Linda Nielsen, København, cand.mag. i dansk og religion, 

VUC Roskilde, nuværende medlem af MA 

Jeg ønsker først og fremmest at fastholde, at MA administrerer til 

medlemmernes fordel – vi skal ikke gå politikernes ærinde. Derudover skal 

MA respektere, at den hurtigste vej til job ikke altid er den bedste. Vores 

medlemmer er meget forskellige, og det skal der være plads til. Endvidere skal 

MA arbejde for at give freelancere, atypiske ansatte og selvstændige uden 

ansættelse et økonomisk sikkerhedsnet med så simple regler som muligt. 

 

 

3.   Sandie Langer, cand.mag. i dansk og italiensk, lektor på VUC   

 Vestsjælland Syd 

MA står for høj kvalitet og målrettet rådgivning for højtuddannede. MA har 

visioner og tør gå forrest i udviklingen af den moderne a-kasse i en tid med 

konstante omskiftninger på dagpengeområdet. Medlemmerne skal sikres den 

rette vejledning og hjælp i deres ledighedsperiode. 

 

 

 

 

4. Sigrid Jørgensen, København, cand.mag. i tysk og engelsk, 

næstformand i MA 

MA er til for medlemmerne: For alle lige fra dimittenderne til efterlønnerne. 

Der vil i fremtiden strømme mange flere arbejdsløse til på grund af kommende 

barske nedskæringer i det offentlige. Alene i år er der 1000 færre 

gymnasielærere og flere hundrede færre universitetslærere. Også mange andre 

medlemmer rammes hårdt af effektiviseringer, omprioriteringer eller 

outsourcing. MA skal kunne varetage alle medlemsinteresser, give den mest 



professionelle rådgivning og vejledning til sine mere end 70.000 

medlemmer, betale til tiden og stadig styrke og/eller videreudvikle sin indsats. 

I samarbejde med GL har MA etableret en særlig GL-hjælpepakke. Den skal 

evalueres og forbedres. Hjemmesiden skal blive bedre, for det, MA sparer på 

digitalisering og automatisering, skal komme medlemmerne til gode. MA 

skal blive mere synlig, være offensiv og stadig gøre sin politiske 

indflydelse gældende. Ingen må være i tvivl om, at MA gør en forskel. For 

alle medlemmer. MA skal fortsat være den bedste A-kasse for såvel 

studerende, bachelorer som kandidater!  

 

 

5.  Anders Mark Andersen, Frederikshavn, cand.mag. i engelsk, 

historie og psykologi 

I disse sparetider, hvor usikkerheden lurer overalt, er det vigtigt, at der er fuld 

opbakning til de nyuddannede akademikere, som kæmper for at få en fod 

indenfor på arbejdsmarkedet. Samtidig skal MA ikke glemme støtten til de 

mange akademikere, som har mistet deres job pga. nedskæringerne. 

 

 

 

 

 

 

6. Nanna Bruun, Birkerød, cand.mag. i litteratur, Assembly 

Product Support, Novo Nordisk A/S 

MA skal være en forening med internationalt perspektiv ved at have flere 

service- og medlemstilbud for vores udenlandske medlemmer samt gøre det 

nemmere at søge ansættelser i udlandet qua internationale relationer 

kombineret med mindre rigide rådighedsregler. 

 

 

 

 

  

7. Mikael Busch, Kolding, cand.mag. i tysk, fransk og mediefag 

MA skal stå for høj kvalitet i rådgivning og vejledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Finn Hartvig Nielsen, Odense, lektor i kinesisk, samfundsfag 

og erhvervsøkonomi 

MA skal fortsat være en attraktiv a-kasse. En a-kasse, der giver sine 

medlemmer det nødvendige sikkerhedsnet og samtidig hjælper en videre på 

vej mod nye horisonter – skulle det blive nødvendigt på et akademisk 

jobmarked i opbrud. Er tidligere fælles-TR og har været medarbejder 

repræsentant i bestyrelsen for HF & VUC FYN og har på nært hold oplevet, 

hvad usikkerhed omkring ens fremtidige jobsituation kan betyde for den 

enkelte. Jeg vil arbejde for, at MA er rustet til at vejlede og rådgive sine 

medlemmer om vejen til det gode job. Samtidig vil jeg være med til at belyse 

fordelene ved akademisk arbejdskraft for arbejdsgiverne og råbe politikerne 

op, så vi kan få lovning, der giver mening.   

 

9. Allan Gylling Olsen, Åkirkeby, cand.scient. i biologi og idræt, 

lektor Gladsaxe Gymnasium 

Jeg har selv prøvet at være skiftevis arbejdsløs og vikar i ca. 6 år, så jeg ved, 

hvordan det er at være ’i systemet’, og hvor hårdt det kan være over tid. Især 

nu hvor arbejdsløshedsstøtten er på 2 år. Jeg vil arbejde for de arbejdsløse og 

de løst ansatte gymnasielæreres a-kasseforhold og rettigheder. Ja, for alle 

MA’s medlemmer i MA. 

 

 

 

10. Ulla Weber, cand.mag. i kulturantropologi og cand.it. 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for, at MA fortsat kan give god 

vejledning til medlemmerne og være en god sparringspartner for lovgiverne. 

Lovgivningen bør forenkles, og det bør blive muligt at forsikrede uden faste 

ansættelser kan påtage sig de opgaver, der faktisk er at få. 

 

 

 

 

 

 

 

 


