
Kandidater for GL-listen, for alle medlemmer (prioriteret rækkefølge) 

I valgforbund med ”MA-listen – for alle DM og GL-medlemmer”  
 

1. Sigrid Jørgensen, næstformand i MA, GL´s IFA-udvalg 2002-22, Bagsværd Kostskole og Gym 

Jeg kæmper for MA - den kæmper for os.  
Tænk større! Stem på GL-listen! 
 
 

2. Sandie Langer Christensen, tidl. GL´s HB, HF-underviser på VUC Lyngby, 

da, en, it 

Efter flere år med nedskæringer er der behov for MA. Det gælder både i forhold til kompetencegivende kurser, 
men også i forhold til en forebyggende indsats for dem, der kunne ønske at skifte branche. Enhver skal kunne få 
klarhed over kompetencer og mulige nye karriespor. MA skal være en pålidelig A-kasse for alle medlemmer, fra 
den nyuddannede til den langtidsledige og til dem, der må navigere i timerester og freelancevilkår. 
 
3. Anders Mark Andersen, Frederikshavn Gym, en, hi, ps 

I krisetider, hvor usikkerheden lurer overalt, er det vigtigt med fuld opbakning til de nyuddannede, som 
kæmper for at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Vi skal heller ikke glemme støtten til de mange, som har mistet 
jobbet pga. nedskæringer. Jeg vil også kæmpe for at sikre at dagpengesatsen følger med den stigende inflation. 
 
 
 4. Gitte Husted Madsen, Sukkertoppen Gym,  da, en, fr 
MA har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til solidaritet med dem, der ikke har et job, og dem, der er 
havnet i en svær situation pga sygdom, beskæftigelsesnedgang eller lignende. 
 
 
 
5. Martin Ludvigsen, Gladsaxe Gym, sa, ty 
De seneste reformer inden for dagpengesystemet har forringet vilkårene for alle, der mister deres job. Den nye 
såkaldte mini-dagpengereform har yderligere betydet, at der lige nu ligger en kæmpe opgave i justering af 
nuværende it-løsninger og efteruddannelse af alle MA´s medarbejdere. Den opgave skal vi tage på os. 
 
 
 
6. Kambiz Kalantar Hormoozi, tidl. Høje Taastrup Private Gymnasium og TRs, sa, KS  
Jeg vil være medlemmernes stemme, især de der har nået den magiske alder +50 og har svært ved at komme 
videre på det danske arbejdsmarked. Vil kæmpe for en glidende overgang for brancheskiftere, tilbagerulle 
“isbryder-ordningen” og arbejde for en mentorordning, der kanaliserer erfaringer fra medlem til medlem.  
 
 
7. Inger Lisbeth Jensen, GL’s IFA-udvalg, tidl. GL’s HB, EUX v. TEC, fi, hi, sa 
MA skal være der for medlemmerne - altid. Har tidligere kæmpet for, at MA er tilstede i universitetsbyerne. Nu 
gælder det om at bevare MA som en uafhængig a-kasse, der kender til medlemmernes arbejdsmarked. 
 
 
 
8. Mikael Busch, GL’s HB, IFA-udvalg, Kolding Gym, ty, fr, me 
En arbejdsløshedskasse skal yde god og professionel service. Betingelsen herfor er, at MA er tæt på 
medlemmerne og kender deres specifikke behov. Dette er - kort fortalt - hvad GL-LISTEN FOR ALLE 
MEDLEMMER arbejder for. 
 
 
9. Jan Maintz Hansen, GL’s HB, Virum Gym, da, fi, sa 
Jeg stiller op for GL-listen, da jeg ønsker at bevare og styrke de gode forhold, der hidtil har været i MA og i 
relationen mellem GL-listen og MA. 
 
 
 
10. Bo Skibelund, Kolding Gym, mu, ty, tjekkisk 
MA skal være en stærk a-kasse der også kæmper for ledige gymnasielærere, der fortsat ønsker at være 
gymnasielærere. 
 


