
Kandidater for Medlemmerne i centrum - samarbejdslisten (prioriteret rækkefølge) 

I valgforbund med ”Fagforeningslisten DM/GL” 

 
 

1. Vibeke Kold 

Jeg har arbejdet med arbejdsmarkedspolitik og arbejdsløse i næsten hele mit arbejdsliv: fra 

Arbejdsformidlingen over Centraladministrationen til FOA og FOAs A-kasse, hvor jeg har været siden 2008. 

Derfor har jeg et bredt indblik i muligheder, begrænsninger og urimeligheder i dagpenge- og 

beskæftigelsessystemet, en klar fornemmelse af, hvad det vil sige at være arbejdsløs i et system baseret på 

kontrol og mistillid samt et stort netværk i resten af a-kasseverdenen.  
 
 

2. Søren B Andersen 
Som gymnasielærer kender jeg de udfordringer, mange i sektoren står overfor med løse ansættelser og 

afskedigelser grundet faldende elevtal o.a. Jeg vil gerne fortsætte i bestyrelsen for at sikre, at MA er der også 

fremover, som den demokratiske A-kasse for akademikere. En A-kasse, der taler de lediges sag og hjælper 

medlemmerne videre mod ny beskæftigelse, når det er nødvendigt, fordi den kender deres arbejdsmarked. 

Derudover er der kampen for et bedre og mere retfærdigt dagpengesystem. Alle disse opgaver vil jeg søge i løst 

i aktivt samarbejde 
 

 

3. Susanne Flydtkjær  
Jeg er for tiden arbejdsløs. Har senest arbejdet som poder ved Aalborg Kommune. Jeg har tidligere blandt 

andet arbejdet som sagsbehandler. Jeg var i en årrække formand for DMs daværende afdeling for arbejdsløse, 

deltidsansatte og midlertidigt ansatte. Væsentligt for mig er at vores a-kasse hele tiden afprøver grænserne i 

lovgivningen i de arbejdsløses interesser. 
 

 

 

4. Ulf V Olsen 
Jeg underviser i samfundsfag og filosofi på Middelfart Gymnasium og HF. Arbejdsløse kolleger skal behandles 

med respekt og anstændighed. Og det skal de uanset om de var gymnasielærere eller beskæftiget andre steder 

på det akademiske arbejdsmarked, før de blev arbejdsløse og uanset, hvor de måtte få arbejde, når deres 

arbejdsløshedsperiode slutter. Jeg stiller derfor op for en liste der sætter medlemmerne i centrum. 
 

 

5. Lisbeth Torfing  
Jeg er byrådsmedlem i Horsens og medlem af KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Jeg har 

derigennem stor indsigt i vilkårene på arbejdsmarkedet og i, hvordan beskæftigelsesindsatsen fungerer. Jeg er 

desuden medlem af AkademikerPensions bestyrelse. Min uddannelsesbaggrund er en ph.d. i nordisk sprog og 

litteratur. 
 
 

 

6. Tormod Olsen 
Jeg er ansat som rådgiver for Enhedslisten i folketinget. Jeg har arbejdet som selvstændig med blandt andet at 

opbygge kooperativer. MA skal gøre det bedste for medlemmerne. MA skal ikke opfattes som en del af 

systemet.  
 

 

 
 

7. Per Clausen 
Rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune. Jeg har været formand for MA siden 2013 og medlem af 

bestyrelsen siden 2000. Jeg var formand for DM fra 1994 til 2001. Min målsætning er, at MA altid skal stå på 

de arbejdsløse medlemmers side. 
 

 

 

 


