
MA har direkte demokrati. Medlemmerne stemmer 
hvert andet år og vælger de syv medlemmer af 
bestyrelsen, som skal sætte kursen for Danmarks
foretrukne a-kasse for humanister og scient.er. 

I de forløbne to år har tre lister repræsenteret 
MA’s medlemmer: En DM-liste, en GL-liste og 
en Medlemmerne i centrum-liste. 

Den 7. november åbnes valget

Du kan se, hvem du kan stemme på, når du i din 
mailboks eller – hvis vi ikke har en mailadresse på 
dig – med posten mandag den 7. november modtager 
valgmaterialet med en præsentation af kandidaterne 
og listerne.

Du stemmer digitalt på MA’s hjemmeside.

Har du ikke har modtaget valgmaterialet fra os 
senest den 14. november, så skriv til valgudvalget 
på valg@ma-kasse.dk. 

Valget slutter den 28. november, og vi offentliggør 
resultatet umiddelbart efter.

Har du lyst til at stille op?

Alle kan stille op alene eller sammen med andre.

Der er bestemte retningslinjer for opstilling. 
De fremgår i detaljer på ma-kasse.dk/valg

Valgudvalget skal have modtaget dit kandidatur 
senest den 17. oktober.

Hold øje med disse tidspunkter

• Mandag den 17. oktober kl. 15
 Sidste frist for at anmelde sin opstilling til valget

• Mandag den 7. november
 Valgmaterialet udsendes

• Mandag den 14. november
 Sidste frist for henvendelse til MA, hvis du ikke 
 har modtaget valgmateriale

• Lørdag den 19. november kl. 14
 Generalforsamling for alle MA’s medlemmer

• Mandag den 28. november kl. 10
 Sidste frist for at afgive sin stemme.

Er du mere nysgerrig?

Du finder al information om valget på ma-kasse.dk/valg 

Valg 2016 
Hvem skal sætte 
retningen for 
Magistrenes 
A-kasse?

Kort om MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglighederne i krydsfeltet 
mellem de to. Vores mere end 70.000 medlemmer evner både at tænke dybt, 
tværfagligt og nyt; præcis de kompetencer der skal til for at flytte Danmark 
fremad i stedet for bare at effektivisere og strømline det bestående.

Valg
2016

Årsberetning 2015-16
Magistrenes A-kasse

Invitation til generalforsamling
19. november kl. 14: Mød op i MA’s lokaler på 
Frederiksberg, Peter Bangs Vej 30. Og mød din 
a-kasse og din bestyrelse. Har du forslag til 
dagsorden, skal du sende det til rjo@ma-kasse.dk 
senest fire uger før. Du kan rekvirere general-
forsamlingsmaterialet tidligst 14 dage før på 
samme mail eller på 35 86 68 49. MA yder tilskud 
til transport til og fra generalforsamlingen og 
byder på en lille forfriskning. Alle medlemmer 
er velkomne.

70 medlemmer drog til Folkemødet 2016

Vilkår og politik

Flere års debat om dagpengesystemet er i dag næsten 
forstummet. For i oktober 2015 blev et bredt flertal i 
Folketinget enige om forligsteksten til det nye dag-
pengesystem, og så forsvandt en god del af mediernes 
interesse. Desværre, for forliget betød ikke en stærkt til-
trængt oprydning i 25.000 sider dagpengelovgivning, som 
fremmedgør og mistænkeliggør de ledige. Forligets små 
lyspunkter overskygges af, at tusindvis af danskere fortsat 
vil falde ud, og at dimittendernes dagpenge beskæres. 

Op til forliget havde MA blandt andet fokuseret på reglerne 
for selvstændige og freelancere (’atypisk ansatte’) – men det 
punkt blev sendt til hjørne i en arbejdsgruppe. MA følger 
gruppens arbejde tæt og påvirker, hvor det er muligt. Fx 
ønsker vi, at freelancere i dagpengeforstand opfattes som 
lønmodtagere, da det voldsomt vil forbedre denne gruppes 
dagpengemuligheder. Og vi har foreslået, at der indføres 
en iværksætterydelse, så de ledige frit kan vælge mellem 
denne og de normale dagpenge. For tænk, hvis en ledig 
opfandt det, som Danmark skal leve af i fremtiden.

Tilbud

De ledige ønsker sig mest af alt et arbejde, så MA spejder 
hele tiden efter nye jobmuligheder til medlemmerne. 
Det seneste år blandt andet i form af arrangementer, 
messer og kurser med fokus på velfærdsteknologi, 
sundhedsinnovation, grøn omstilling og smartcity. 

Vi rådgiver medlemmerne om det grundlæggende – 
ansøgninger, jobsamtaler, cv – og vi inspirerer dem til at 
tænke større og bredere om egne evner og jobmuligheder. 
Det så vi for eksempel i forlængelse af nedskæringerne 
i gymnasierne, hvor flere hundrede gymnasielærere er 
blevet opsagt. MA har – på GL’s opfordring – udviklet et 
særligt karriererådgivningsforløb for GL’s medlemmer, 
så de får afsøgt, hvor de kan bruge deres kompetencer 
på arbejdsmarkedet. Mange har taget imod tilbuddet 
og med godt udbytte.

Inspirationen til at søge nye veje kommer også fra verdens 
første mobilavis Føljeton, som alle ledige medlemmer 
modtager gratis et halvt år. 

Vi inviterede også 70 ledige medlemmer på endagstur 
til Folkemøde på Bornholm. De fik indblik i aktuelle 
dagsordner, de trænede deres netværksmuskler, de fik 
kaffemøder med potentielle arbejdsgivere – de fik et 
solidt skud joboptimisme.

Nøgletal

 
Ledigheden i 1. og 2. kvartal 2016 er stort set på niveau 
med 2015. I januar 2015 modtog 4. 503 af MA’s medlemmer 
dagpenge. Det svarer til en ledighed på 7,8 pct. I januar 
2016 var ledigheden uændret 7,8 pct. svarende til 4.777 
medlemmer. I juni 2016 var 4.440 medlemmer ledige 
svarende til 7,6 pct. mod 7,5 pct. i juni 2015.

Medlemstallet steg med 4.243 til 70.514 medlemmer ved 
udgangen af 2015. Heraf var 59.834 betalende – en frem-
gang på 2.567 betalende medlemmer siden udgangen af 
2014. I juni 2016 var medlemstallet vokset til over 71.502 
medlemmer.

Økonomi 2015: Der blev i 2015 udbetalt ydelser for 
964 mio. kr. til medlemmer i MA. MA’s indtægter i 2015 
var 93,3 mio. kr., hvoraf 92,8 mio. kr. kom fra medlem-
mernes administrationsbidrag. Året sluttede med et 
(planlagt) underskud på 1,5 mio. kr. – som dog var 
0,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Antal medlemmer
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