
Medlemmerne i centrum – Samarbejdslisten 
(prioriteret rækkefølge) 
 
DM-listen og Medlemmerne i centrum-Samarbejdslisten har indgået valgforbund. 

 
 

1. Per Clausen, 61 år  
Formand for MA siden 2014 og medlem af bestyrelsen siden 2000, 
tidligere formand for DM 1994-2001, medlem af Magistenes 
Pensionskasses bestyrelse. Tidligere medlem af folketinget (1995-2005). 
Har arbejdet som undervisningsassistent på Aalborg Universitet og 
vikaransættelser på VUC 

 
 
 

 
2. Søren B. Andersen, 53 år 

Gymnasielærer på Frederikshavn Gymnasium. Er medlem af Nordjyske 
Historiske Museums bestyrelse.   
 
 
 
 
 
 
 

3. Susanne Flydtkjær, 53 år  
Arbejder i Brønderslev Kommune. Tidligere formand for de Arbejdsløse og 
Løstansatte i DM. Har tidligere arbejdet som undervisningsassistent på 
Aalborg Universitet, på VUC og Daghøjskolen Sind i Aalborg. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Anne Malene Lindskov 43 år  
Cand.mag. i historie og middelalderarkæologi fra Århus Universitet. Har 
senest arbejdet hos 3 F i Hedensted med sociale sager og arbejdsskader. 
Tidligere medlem af bestyrelsen for de arbejdsløse, deltidsansatte og løst 
ansatte i Dansk Magisterforening.  
 
 
 

 



5. Charlotte Paludan, 51 år  
Lektor og fællestillidsrepræsentant på DPU, Århus Universitet. Medlem af 
Dansk Magisterforenings Hovedbestyrelse.  

 
 
 
 
 

 
 

6. Tormod Olsen, 33 år 
Ansat i Folketinget hos Enhedslisten. Var med til at danne Aktive 
Arbejdsløse Magistre. Har arbejdet som selvstændig bl.a. med at opbygge 
kooperativer.  

 
 
 

 
 

7. Henning Nissen, 61 år 
Cand.scient. i biologi og kemi. Arbejder hos Lemvigh-Müller A/S i Odense. 
Har tidligere arbejdet i en årrække som undervisningsassistent. Har været 
formand for de arbejdsløse, deltidsansatte og løst ansatte magistre vest for 
Storebælt i DM. Medlemsvalgt revisor i MA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Valggrundlag 
Målsætningen for vores liste er at styrke arbejdet med at varetage medlemmernes interesser. Vores 
kandidater kommer fra et bredt spektrum af medlemmernes arbejdsmarked. Vores kandidater 
kender dagpengesystemet og de udfordringer, det stiller os over for, fra egne erfaringer. 
 
Rådgivning med udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker  
Vi arbejder for, at MA’s rå̊dgivning skal tage udgangspunkt i medlemmernes behov og ønsker. Vi 
tror på, at medlemmerne selv ved, hvad de vil og har brug for. Rå̊dgivningen handler om at finde de 
muligheder, som reglerne trods alt giver – og at advare mod de faldgruber, som man kan falde i. 
Fællesskabet i a-kassen skal give medlemmerne et rygstød, som gør dem bedre egnede til at klare 
de udfordringer, som arbejdsløshed giver. Vores medlemmer skal gives de bedste muligheder for at 
finde de jobs, der trods alt hele tiden er der.  
 
Vi skal finde løsninger sammen med medlemmerne 
Mange medlemmer kommer ind på arbejdsmarkedet eller holder fast i dette gennem løse jobs, skift 
mellem perioder som arbejdsløse, deltidsansatte, freelancere og selvstændige. Det giver mange 
udfordringer i et gammeldags og rigidt dagpengesystem. Vi skal hele tiden – sammen med vores 
medlemmer – forsøge at finde løsninger og udveje i forhold til dette system.  
 
Servicen skal være i top 
Vi skal have fokus på den service, der møder vores arbejdsløse medlemmer. Her har vi været 
udfordret i de seneste måneder. Derfor har vi foreslået og fået vedtaget, at der midlertidigt afsættes 
flere ressourcer til disse opgaver. 
 
Vi går til grænsen for medlemmernes skyld 
Det er helt afgørende, at vi - inden for lovgivningens rammer - altid administrerer reglerne så 
gunstigt for medlemmerne, som muligt. Vi går gerne til grænsen, når det handler om at varetage 
medlemmernes interesser.  
 
Udsatte medlemmer skal have særlig hjælp 
MA skal opretholde muligheden for at lade medlemmer, der er i en særlig vanskelig situation, 
slippe for at betale administrationsbidrag. Vi skal bruge midlerne fra Magistrenes Private A-kasse 
til at hjælpe medlemmer, som kommer i vanskeligheder i dagpengesystemet.  
 
Hetz mod de arbejdsløse skal afvises 
MA skal forsvare medlemmerne og deres interesser i offentligheden og over for det politiske 
system. Nå̊r der hetzes mod de arbejdsløse, er det vores opgave at gå offensivt til forsvar for vores 
medlemmer. Vi skal hele tiden fokusere på, at det er arbejdsmarkedet, der ikke stå ̊r til rådighed for 
os, mens vi lever med et system, som stiller urimelige og ofte irrationelle krav til de arbejdsløse. 
 
Der er brug for et nyt og tidssvarende dagpengesystem 
Vi skal på̊pege, hvordan dagpengesystemet kun giver en beskeden økonomisk dækning for tabt 
arbejdsfortjeneste, men til gengæld stiller store krav til de arbejdsløse. Der er brug for langt mere 
fokus på at skabe arbejdspladser i stedet for at fokusere pa ̊ de arbejdsløses ansvar for deres egen 
situation.  
 
Der er brug for et langt mere fleksibelt dagpengesystem, der giver større tryghed. Det skal være 
lettere og optjene og genoptjene retten til dagpenge. Ingen bør falde ud af dagpengesystemet uden 
at have få̊et tilbudt et arbejde. Reglerne for supplerende dagpenge skal ændres, så det igen bliver 
muligt at have perioder med deltidsarbejde. Vi skal have et dagpengesystem, som tager højde for, 
at mange ikke har et fast fuldtidsarbejde – eller er arbejdsløse, men at mange derimod har løse 
ansættelser, deltidsansættelser, arbejder som freelancere m.v. 
 



Samarbejde til fordel for medlemmerne 
Denne kamp for at skabe bedre vilkå̊r for vores arbejdsløse medlemmer kan vi ikke vinde alene. 
Derfor satser vi pa ̊ et aktivt samarbejde med vores fagforeninger (DM og GL), men vi samarbejder 
også med andre a-kasser og faglige organisationer, og vi skal også forsøge at på̊virke det politiske 
system.  
 
Demokratiet i a-kassen skal fastholdes og udvikles 
MA skal fastholdes og udvikles som en demokratisk a-kasse, hvor medlemmerne bestemmer 
udviklingen og vælger ledelsen. For at sikre at det også vil være muligt i fremtiden, skal vi hele 
tiden forsøge at styrke MA og øge medlemstallet. 
 
Vores fællesskab er vores fælles styrke.  
  



Stillerliste 
 
Vibeke Kold   Mikael Hertoft 

Brian S. Nielsen  Hans Hyttel 

Jens Boelsmand  Cæcilie Lyndgaard Andersen 

Lasse Puertas Navarro Olsen Bente Bang Pedersen 

Jørgen Birkemose Andersen Randi Theil Nielsen 

Camilla Kjerulf Christensen Jeppe Milthers 

Lars Dyrmann Christensen  Svend Erik Møller Jensen 

Niels Kryger   Lars Holm 

Laura Gilliam  Ida Winther 

Rasmus Falck Østergaard  Michael Anker Petersen Hockenhull 

Anne Rehder   Anders Jonassen 

Anders Hadberg  Jeppe Lykke Rohde 

Mette Grimstrup  Derek Noyes 

Sarah Lauritzen 

 
 


