Invitation: Generalforsamling
den 26. november kl. 17
Mød op hos Magistrenes A-kasse, Lindevangs Allé 2 (Tårnet) på Frederiksberg
(tæt ved MA’s hovedkontor på Peter Bangs Vej). Og mød din a-kasse og din bestyrelse.
Har du forslag til dagsorden, skal du sende det til input@ma-kasse.dk senest fire uger før.
Du kan rekvirere generalforsamlingsmaterialet tidligst 14 dage før på samme mail.
MA yder tilskud til transport til og fra generalforsamlingen og byder ud over den
formelle del på en debat og en lille forfriskning. Alle medlemmer er velkomne.

Tilmelding på ma-kasse.dk/gf-tilmelding2020

Valg 2020
Hvem skal sætte retningen
for Magistrenes A-kasse?
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.

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 15. oktober.

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

Hold øje med disse tidspunkter

Den 5. 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 torsdag den 5. november modtager valgmaterialet
med en præsentation af kandidaterne og listerne.

• Torsdag den 5. november
Valgmaterialet udsendes

Du stemmer digitalt på MA’s hjemmeside. Har du ikke
modtaget valgmaterialet fra os senest den 12. november,
så skriv til valgudvalget på valg@ma-kasse.dk.
Valget slutter den 26. november, og vi offentliggør
resultatet umiddelbart efter.

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

• Torsdag den 12. november
Sidste frist for henvendelse til MA, hvis du ikke
har modtaget valgmateriale
• Torsdag den 26. november kl. 10
Sidste frist for at afgive sin stemme
• Torsdag den 26. november kl. 17
Generalforsamling for alle MA’s medlemmer
Er du mere nysgerrig?
Du finder al information om valget på ma-kasse.dk/valg
Kort om MA
MA er a-kassen for humanister og scient.er – og faglighederne i krydsfeltet
mellem de to. Vores mere end 80.000 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.
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