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Alt udvikler sig…..
Om udviklingen så er god eller dårlig er en
anden sag. Hvis du spurgte mig i begyndelsen af året havde jeg med garanti svaret ”bunden er nået”! Min tiltro til fremtiden og SAS
kunne ligge på et meget lille sted! Jeg følte
mig ydmyget og udstillet. Som personalegruppe blev jeg, af min egen ledelse, fremsat
som den byrde der fik skuden til at synke.
Men man kan sige sig selv, at hvis en stor
virksomheds overlevelse afhænger af en lille
personalegruppes omkostninger, så bygger
det selskab på et meget spinkelt grundlag! Så
det var nok ikke hele sandheden!
Vi er kommet helskindet gennem den værste
krise i SAS’ historie, det har kostet os dyrt,
men vi fik noget igen… nemlig en sikkerhed
for vores arbejdsplads! Men det er ikke det
eneste vi har opnået…. Nej! Efter min opfattelse har vi opnået meget mere. Krisen har
formået at ruske en ledelse til live. SAS er en
mastodont der stammer tilbage fra de gamle
monopoler uden reel konkurrence. Ledelsesstilen har helt klart afspejlet dette, måske
ikke på toppen, men så lige under. Tiltag druknede simpelthen på vej ned gennem organisationen. De sidste mange år er pengekassen
blevet brugt til at kvæle konkurrenter, og hver
gang det lykkedes at kvæle en, kom der to
nye… og sådan blev det ved og ved, lige indtil
pengekassen var tom! Jeg er overbevist om at
selv den øverste ledelse er rystet over at det
kunne gå så galt!

En organisation skal drives med omhu og en
gammel måske med endnu mere! I en ung
organisation er pionerånden den store drivfaktor, bare det at være med til at opbygge
noget kan jo næsten bære lønnen i sig selv! I
en gammel organisation, er det vigtigt ikke at
gro fast i gamle mønstre. Erfaring er godt
men kan også blive en hvilepude. Før krisen
var SAS, i min verden, en gammel organisation, drevet på forældet erfaring, fordoms
storhedstid og en smule hovmod…. Nu fornemmer jeg en mere sprød organisation, der
er ved at finde pionerånden frem. En organisation der har forstået at gammel storhed
hører fortiden til, og at fremtiden bygger på
samarbejde og fremdrift.
Jeg kan naturligvis tage fejl….. måske er det
bare lokalt at vinden synes at vende. Men
tænk, hvis krisen kan være med til at udvikle
SAS til den dynamiske virksomhed, som den
bør være! Ja…. Så har vi virkelig fået noget for
pengene!

Med venlig hilsen
Jørn Fink

formanden

Jakob Esposito (Formand)

Agurketiden er gået CAU forbi
Man skulle formode, at juni/juli sædvanligvis skulle være
forholdsvis rolige måneder uden de store udfordringer for
foreningen. Men dette kan ikke siges at have været tilfældet
for sommeren 2010. Tværtimod!
Med en hel ny organisation på alle niveauer hos SAS, der
langt fra kan siges at være faldet på plads endnu, med en
bemandingssituation på flyene, der til forveksling ligner
noget vi har set adskillige gange tidligere, dertil nogle alvorlige incidents, der har involveret medlemmer af CAU, og ikke
mindst resultatet af ferieudlægningen, har vi bare fire
eksempler blandt flere på, hvorfor det ikke har skortet på
aktivitet i foreningen.
Det har så til gengæld givet os mulighed for på aktiv vis at
komme hurtigt videre med business as usual. Og det er min
opfattelse, at vi er kommet relativt godt fra start med bestyrelsesmedlemmer, der stiller helhjertet op for CAU, og for
hvem foreningens position som organisation er vigtigere
end noget andet, herunder vigtigere end egne personlige
ambitioner. Indflydelse bliver kun relevant, hvis den bruges
til gennem fællesskab med andre at opnå gode resultater for
kollektivet. Med den bestyrelse vi har nu, er det min overbevisning, at vi allerede ud fra en heldhedsbetragtning er nået
et godt stykke af vejen.
Et af de problemer, som vi i juni blev nødt til at forholde os
til, var ressourcesituationen, hvor SAS endnu engang, på
trods af at CAU allerede i april/maj havde advaret
herom, ikke havde taget højde for den faktuelle situation.
Resultat kender vi alle i forhold til reduktioner osv., men dertil kom, at SAS anmodede CAU om, at vi skulle indgå en
midlertidig aftale om forhøjet betaling af FX. Det afslog vi
med de begrundelser, som vi angav i den efterfølgende medlemsmeddelelse. Men SAS valgte så at forhøje beløbet ensidigt uden en aftale, hvilket nu bliver til en sag i det arbejdsretlige system. Det er der ikke noget kontroversielt i, og
dette sker i gensidig forståelse mellem SAS og CAU. For os
ligner det til forveksling F7S-sagen. Man ønsker en anden
fortolkning af overenskomsten end den, der reelt ligger lige
for, og derfor vælger man bevidst at få denne prøvet arbejdsretligt. Selvom CAU gerne så, at man umiddelbart respekterede overenskomsten, er det for så vidt ok med os. Det er
altid godt med en afklaring! Det har CAU for det meste gode
erfaringer med.
Vi har i forbindelse med denne sag, fået to henvendelser (ja,
kun to!) fra medlemmer, der modsat de øvrige henvendelser, ikke kunne se noget galt i den forhøjede betaling for FX.
Man havde jo lige oplevet en lønnedgang, og muligheden
for en ekstraindtjening var kærkommen. Faktisk udtrykte
den ene af de to medlemmer direkte, at CAU skulle blande
sig helt uden om hans muligheder for at tjene en ekstra skil-

ling. Lad mig allerførst give udtryk for, at jeg sagtens kan forstå, hvorfra denne opfattelse kommer. Jeg, Jakob Esposito,
nuværende formand for CAU, hvis vi bare går nogle få år
tilbage, solgte fridage til højre og venstre, og oven i købet et
enkelt år dobbelt så mange, som er tilladt iht. overenskomsten. Så det ville være eklatant hykleri fra min side, hvis jeg
ikke havde forståelse for de medlemmer, der måtte have
samme opfattelse som de to ovennævnte medlemmers tilkendegivelser.
Men efter at jeg blev indvalgt i CAU's bestyrelse, og sammen
med den øvrige bestyrelse har fået ansvaret for ca. 1500
medlemmers arbejdspladser, er min tilgang til problematikken blevet noget mindre personlig. For det er altså et spørgsmål om arbejdspladser. Jo større tilbøjelighed, vi som CC
har til at sælge fridage, jo mindre tilbøjelighed vil SAS sandsynligvis have til at ansætte det rette antal medarbejdere.
Det gælder både i udgangspunktet i forhold til den faktiske
produktion, men så sandelig også i forhold til en overtallighed i en besparelsessituation, hvor man formentlig vil være
mere tilbøjelig til at beregne overtalligheden til et større
antal, end den reelt er. Derfor er denne problematik ikke uvæsentlig for CAU. Derfor har vi begrænsninger i aftalen
omkring FX. Både hvad angår antal og "pris".
Hvad angår resultatet af udlægningen af ferie i efteråret og
jul/nytår, kan man bare konstatere, at det langt fra opleves
som tilfredsstillende af alle medlemmer. Hele pointen med
det nye feriesystem var, at alle, uanset hvilken pointgruppe
de måtte tilhøre, skulle sidde tilbage med en oplevelse af i
en eller anden grad at have haft en indflydelse på, hvor deres
ferie kom til at ligge. Jeg tror, at de bestyrelsesmedlemmer,
der har svaret telefoner her i juli/august, vil give mig ret i
den opfattelse, at det ikke har været den oplevelse, alle medlemmer har haft. Vi er nødt til at se på, hvordan dette kan
forbedres, så systemet lever op til formålet. Ikke mindst
fordi, at det for CC, der i forvejen har så meget bortevær fra
deres familier, som tilfældet er, er ekstremt vitalt, at man så
i det mindste kan have noget at sin ferie sammen med sin
familie. Andre medlemmer har tydeligvis nogle helt andre
udtrykte behov, og netop derfor burde en ferieudlægning
hos os som personalegruppe kunne favne rundt om alles
ønsker i større grad, end det har været tilfældet ved denne
ferieudlægning. Ferieudlægningen skal evalueres sammen
med SAS i september, og vi er overbeviste om, at også SAS
selvfølgelig er interesseret i at finde en løsning.
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En ny deltidsaftale er trådt i kraft den 1. august. At kalde den
en ny deltidsaftale kan værre lidt upræcist. Formelt set, var
den tidligere aftale om 30%, siden 2004 ej længere eksisterende. Hvis man inden marts 2010 bad om at få lov til at se
deltidaftalens ordlyd, ville man skulle lede længe efter dette
dokument, for der eksisterede ganske enkelt ikke længere et
Fortsættes næste side

formanden

Jakob Esposito (Formand)
Fortsat fra forrige side

sådant. Det eneste man ville kunne finde var en praksis, som
SAS i en årrække har valgt at følge, men opsagt i august 2009.
Da SAS opsagde denne "lokalaftale/praksis i august" i efteråret stod vi formentlig reelt uden nogen mulighed for indflydelse på, hvor mange SAS skulle tilbyde deltid. Fra CAU's
side er vi meget bevidste om, i hvor stor grad det at have
mulighed for deltid, for mange næsten er den eneste mulighed for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge
sammen. Så det var derfor altafgørende for os at få en deltidsaftale som en del af overenskomstfornyelsen tilbage i
marts måned. Og det fik vi. Der er to hager ved den nye aftale, som vi selvfølgelig godt er klar over. Den ene er, at med
mindre man har børn på tolv år eller yngre, så skal man på
fuld tid i de tre sommermåneder (minus ferien selvfølgelig),
og den anden er, at SAS kun er forpligtiget til at lade, hvad
der svarer til 10 FTF'er om året gå op i tid igen. Det, som
imidlertid er en altafgørende klar forbedring i forhold
til tidligere, er, at der nu ikke længere er nogen blandt vore
kolleger med mere end 3 års ansættelse, der skal gå rundt i
forbindelse med en deltidsbidding hvert eller hvert tredje
år, og være nervøse for, om de er købt eller solgt i forhold til
at kunne få deltid. Det kan de, ensidigt! De skal blot meddele SAS dette i forhold til de tidsfrister, der er aftalt, og fremgår af aftalen. Men selvfølgelig kan aftalen givetvis forbedres, hvilket så meget nærliggende kan blive et af temaerne ved den næste overenskomstforhandling.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at vi ser meget tydelige
indikationer på, at der er ved at blive etableret et meget
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bedre samarbejde mellem CAU og SAS. Tonen og indholdet i samarbejdet er bestemt på vej til at blive forandret til
det bedre, og vi oplever en gensidig imødekommenhed,
respekt og forståelse for hinandens roller, som vi ikke har set
længe. Vi er også klar over, at dette sikkert ved flere lejligheder kommer til at skulle stå sin prøve, men det må vi tage,
som det kommer. Vi skal ikke nødvendigvis elske hinanden,
men det er derimod nok og også nødvendigt, at vi respekterer hinanden, herunder respekterer, at vi som hhv. forhandlingsmodparter/samarbejdspartnere repræsenterer
forskellige interesser, som så undertiden i nogle tilfælde heldigvis også kan være sammenfaldende.
Det var ordene fra mig på vegne af bestyrelsen for denne
gang. Jeg vil gerne slutte mit andet indlæg som formand
med at takke alle de medlemmer, der i de sidste to måneder
har henvendt sig til bestyrelsen med opbakning, kommentarer, kritik og forslag. Denne dialog med medlemmerne er
absolut nødvendig for at vi kan udføre vores opgave som
fagforening på optimal vis.
Jakob

Bestyrelsesindlæg

Ärligt samarbete
Team Cau´s arbete går vidare och vi har under sommaren
försökt ladda batterierna inför den kommande hösten och
vintern. Liknande många andra sommarperioder har vi
upplevt att alla har behövt ge lite mer av sin tid till att arbeta under just den period som vi allra helst skulle vilja tillbringar med familj och vänner.
Äntligen är omgivningens signaler i siffror och omdömen
om oss mer positiva än det vi tidigare har läst och hört.
Ska vi äntligen vara på väg in i den positiva spiralen där allt
går uppåt både i siffror, i bemanning, i produktion och
kunna se ännu fler av våra kollegor på Loa komma tillbaks
på linjerna. Alla har vi den senaste tiden arbetat hårt med
att bemanna flygplan och förverkliga den service nivå som
våra passagerare förväntar sig när man flyger med SAS.
Kabin crew gör alltid ett arbete, som för oss är självklart, där
våra kunders välbefinnande och förväntade önskningar är
allra viktigast. Under våra sommarperioder, i SAS som
kabincrew, är det alltid en bild som dyker upp hos mig. En
bild som gör att våra kunder inte märker att vi går underbemannade eller att vi har sovit för lite eller vi är inne på vår
13:e arbetstimma den dagen och det för andra gången
samma vecka. Kabincrew ger alltid den sista energin som
man kan generera utan att någon passagerare märker att nu
används de sista reserv depåerna av krafter, för att genomföra de sista timmarna av arbetsdagen.
”Keep calm above and paddle like an idiot beyond the surface”
Vår framtid
CAU kommer att gå in i lösningsmode före en konfrontation
Ett problemlösande långsiktigt samarbete före en konfrontationskurs är ett mål som vi i CAU kommer att arbeta för. Vi
spänner strängarna på våra lyror, som vi alltid har gjort och
det kommer vi även att göra i fortsättningen i CAU, med
målet att gå in i lösningsmode för att hitta lösningar på problem som uppkommer på vår arbetsplats.
Målet med problemlösningarna i framtiden i nya avtal och i
förbättringar, är att beslut ska kunna härledas till ett tillvägagångssätt där det finns en kunskapsbas och en dokumentation av fakta som ger en framtida förbättring för kabin crew
som helhet.
Problem är som ”grus i dina skor” när du ska gå vidare i livet
Vi har gamla avtal som har införts och nya avtal som ska
implementeras. Vi har gamla avtal som skapar problem och
när nya avtal formas kommer det alltid förändringar som
kan ge problem, dvs ”grus i skorna”. Avtal ska och bör följas
upp och dokumenteras för att innehålla det som var tänkt
när de är skapades.

Där har vi i CAU tillsammans med vår arbetsgivare ett stort
och viktigt arbete att utföra, nu och i framtiden. De sista
åren har tyvärr bestått av en konstant akuta brandsläcknings
åtgärder och besparingar, medan nu kommer det förhoppningsvis en period med tid att förverkliga förbättringar inom
vissa ramar, samt följa upp och kvalitetssäkra flera delar av
våra avtal.
Exempel på nya lösningar och förbättringar som måste följas upp är det nya feriesystemet som har givit oss mer ”grus
i skorna” än vi kunde tänka oss. I den senaste biddingen har
i stort set alla biddat ferie, eller det riktiga är att de flesta har
önskat att prospona ferie till våren. Det har aldrig hänt tidigare och vi har nu allt för få kabincrew som har biddat ferie
i efteråret/hösten och därigenom har vi skapat ett problem
som aldrig funnits tidigare i denna period. Där ska vi försöka finna lösningar på det uppkomna problemet tillsammans
med vår arbetsgivare.
Det nya deltidsavtalet är på väg att implementeras och där
kommer man säkert att behöva hjälpa det lite extra på plats,
för att det ska bli ett avtal som gagnar både kabin crew och
vår arbetsplats. Med andra ord det kommer troligtvis att
komma några små ”gruskorn i skorna” som ska tas bort
under den första tiden efter införandet av det nya deltidsavtalet.
Att vara före in i framtiden
Vi ska under det kommande året förbereda oss inför framtida förhandlingar och nästa avtalsperiod, genom att arbeta
med mål och fokus på framtiden där vi ser till hela kabinkårens välbefinnande. Avtal ska skapas när vi har ett perspektiv från ett mycket högt berg och inte bara ser på vår egen
lilla trädgård utanför huset. I perspektivet ska EU regler,
lagar och hela den omvärld som finns runt oss och som vi
lever i att finnas med när vi skapar förändringar eller avtal.
Det vill säga att bra avtal ska formas med långsiktiga mål för
hela kabin kåren, där kabincrews behov ska tillgodoses och
att behovet av crew ska vara behovsanpassat efter produktionen, med utrymme för möjligheter att återhämta sig nere
på jorden under lediga perioder och få fritid hemma med
familjen.
CAU har som mål att möta vår arbetsgivare med öppenhet
och ärlighet och att tillsammans med dem åtgärda och lösa
de problem som dyker upp på vår
arbetsplats, nu och i framtiden.
Anna-Lena Gustafsson
Næstformand
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Info fra ressourcegruppen
Så er sommerferien snart slut for de fleste af os, og jeg håber,
at alle har haft en god ferie. Vi har biddet i det ny feriesystem i
alle 3 perioder nu, først foråret 2010, så sommerperioden og
nu efterårsperioden. Så har vi været igennem et helt ferieår og
det bliver nu tid til at evaluere det hele. Der er helt sikkert noget
vi kan gøre bedre, men der er også rigtig meget der fungerer
godt og som de fleste af Jer er tilfredse med.
Vi har stadig en udfordring med maj måned, og også med
efterårsferien. Den måde, som SAS havde lagt en spærre ind
på antallet af postpone dage, kunne være gjort anderledes og
bedre. Det betød, at mange troede, at deres postponedage var
ok, men ferien skal først releases, før man er helt sikker.
Der er mange flere der bidder deres ferie end tidligere, og dermed er der færre der kan lægges tvangsferie ud på. Så skal der
tvangsudlægges på andre, og det går ud over de CC, der er
nederst på pointlisten og det er gruppe 3. Det står i retningslinjerne, at hvis ikke kvoten af feriedage er udlagt, kan SAS udlægge dem og starte nederst fra pointlisten.
Dette betød, at mange CC ikke havde en eneste dag tilbage til
foråret og kunne gå i mange måneder uden at holde fri i 9 sammenhængende dage. Vi aftalte med SAS, at alle skulle kunne
gemme 7 feriedage til foråret, dette var i både arbejdstager og
arbejdsgivers interesse. De eneste undtagelser er de CC, der er
i FG på 50%, da de har mulighed for flere dages sammenhængende frihed. Vi er ved at se på lige nøjagtigt denne gruppe, da
det ikke er helt retfærdigt at de bliver tvunget til at tage 16 dage
i maj, hvis de står for tur til at få tvangsudlagt ferie, alle vi andre
får kun tvangsudlagt 7 dage i maj, hvis vi står for tur.
Derudover har vi aftalt, at de CC, der udskød hele deres sommerferie ikke skal få udlagt 42 feriedage indenfor 4 måneder,
og derfor får disse personer lov til at udskyde 14 feriedage til
foråret. Vi skal tænke på, at til næste år har vi kun 19 feriedage

+ 2 forudgående fridage i sommerferieperioden også kaldet
hovedferieperioden. Det betyder også, at vi har 23 dage til restferieperioden, og derfor er det vores ønske, at vi kan få en fast
aftale om, at alle kan få lov til at beholde minimum 7 feriedage
til forårsperioden. Der hersker en del misforståelser omkring
perioderne, og jeg vil gerne lige ridse op:
Hovedferieperioden er fra mandagen før 2 juni – søndagen
efter 30 august.
Restferieperioden er fra 1 maj- mandagen før 2 juni og fra søndagen efter 30 august-30 april.
Der oprettes pointlister for hver af disse 2 perioder, restferieperioden og hovedferieperioden. Det vil sige, at er man i gruppe
3 til restferien, så er man det i HELE perioden. Man skifter ikke
gruppe (1,2, eller 3) fra efterårsperioden til forårsperioden. Er
man i gruppe 3 i efterårsbiddingen, så er man det stadig i forårsbiddingen.
Da vi i feriegruppen skal mødes med SAS den 10 september, er
forslag, meninger og holdninger velkommen på mail til os. Det
skal senest være os i hænde den 3 september, enten på
CAU@cau.dk eller på karin@cau.dk og kald gerne mailen
ferieforslag.
Jeg ved at de fleste er tilfredse, og at det hovedsageligt er i
gruppe 3, der hersker nogen utilfredshed. Jeg tror dog stadig,
at dette feriebiddingsystem er bedre end
det tidligere og vi skal finpudse det, så
det bliver så optimalt som muligt.
Med venlig hilsen
Ressourcekoordinator
Karin Ligaard
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FONDEN
Fra bestyrelsen i fonden har vi modtaget nedenstående
informationsbrev, som er tilsendt de af vores kollegaer, som
er omfattet af fonden (55 – 60 års ordningen):
Den 22. juli skrev vi til dig vedrørende nedsættelse af dine udbetalinger fra fonden. Da vi har fået mange henvendelser om forståelsen af brevet, skal vi her uddybe indholdet.
Når SAS indbetaler til fonden, skal der fratrækkes 8% arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen, hvorefter det resterende beløb
bliver investeret i fonden. Aftalen med SAS om størrelsen af de
beløb, som skal indbetales, tager imidlertid ikke højde for, at de
8% bliver fratrukket.
Hidtil har fondsbestyrelsen valgt at tilkende pensionsydelser
uden at tage hensyn til denne reduktion af indbetalingerne. Det
er denne beslutning, som nu er ændret.

Nogle har henvendt sig med spørgsmål, om de selv fremover
kan betale de 8% i arbejdsmarkedsbidrag. Det er ikke tilfældet,
for fonden har allerede afregnet de 8% på det tidspunkt, hvor
SAS indbetalte.
Alle fremtidige udbetalinger er derfor almindelig skattepligtig
indkomst som hidtil.
Har du spørgsmål, kan fonden kontaktes på telefon 32 51 51 11
eller 20 65 10 19.
Bestyrelsen for CAU har i den forbindelse igangsat et større
udredningsarbejde, som har til formål, at afdække konsekvenser af ovenstående og se på fondens fremtidige struktur. Så snart dette arbejde er færdiggjort vil der blive udsendt
information om arbejdets konklusioner.

Det betyder, at fremtidige udbetalinger fremover bliver reduceret med de 8%, så der kommer overensstemmelse mellem indbetalinger og udbetalinger i fonden.

Den Fula Ankungen-Den Grimme Elling
I mars 2010 var vi Dyra
Vi var dyra och vi arbetade för lite och vi var för dyra och vi
arbetade för lite och vi var för dyra och vi arbetade för lite helger och för många semesterdagar på sommaren och vi var
för dyra och vi var inte tillräckligt flexibla i produktionen och
vi var för dyra … etc.
När man hör sin arbetsgivare och media förmedla samma
budskap om och om igen, är vi människor så gjorda att vi lyssnar och tar till oss budskapet och konkludera utifrån den
verklighet som finns runt dig. När du hör budskapet nästa
gång lyssnar du och tar till dig budskapet och funderar ett tag
och samma sak sker om och om igen.
När du har hört ett budskap tillräckligt många gånger hur
osant det än är, börjar du tvivla på ditt eget omdöme och börjar fundera om det osanna och orimliga verkligen kan vara
sant.
Säger du till ett litet barn, att du är dum och ful tillräckligt
många gånger så får du ett barn som känner sig dumt och

fult hur bedårande vackert och kunnigt den lilla individen än
må vara.
Idag har vi liksom den fula ankungen sett vår spegelbild i vattenytan, som siffror på block hours och kostnader i kronor i
jämförelse med kollegor från den nordliga delen av Europa
och utifrån det kan vi konkludera att, vi är inte dyra och vi är
effektiva. Med i hela bilden ska vi dessutom ha den fallande
dansk kronan, vi kommer att hamna på en riktigt låg nivå.
Inget att vara stolt över direkt, men ingen ska någonsin mer
få möjligheten att säga något ont och missvisande om kostnader om oss kabin crew i Köpenhamn och vi i CAU är alla
mycket medvetna om att flera har givit betydligt mer än vad
man kan bära. Vi i CAU kommer att försöka att kämpa för att
osanningar om oss liksom dem om den Grimme Ellingen
aldrig mer upprepar sig på vår arbetsplats.

Med kærlig hilsen
Anna-Lena
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Få økonomisk hjælp til din efteruddannelse
Af Anders Tybjerg, kommunikationschef i FTF-A
Tag orlov fra dit arbejde og efteruddan dig på højeste dagpengesats. Eller skaf din arbejdsgiver et tilskud til din efteruddannelse, så du kan få det kursus, du gerne vil have.
Med den økonomiske krise er kampen om pladserne på
arbejdsmarkedet blevet hård. Så kan efteruddannelse være
vejen til at gøre sig uundværlig på jobbet.
”Det vil altid være en god investering at styrke sine faglige
kvalifikationer. Sørger du for at dygtiggøre dig og holde dig
fagligt opdateret, giver du dig selv de bedste muligheder for
at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet,” siger Kate
Sørensen, der er jobrådgiver i FTF-A.
Der findes to ordninger, der giver mulighed for støtte til efteruddannelse. Ordningerne hedder Erhvervsrettet Voksen – og
efteruddannelse (VEU) eller Statens Voksenuddannelsesstøtte
(SVU). Begge ordninger kræver, at man er i arbejde. De er rettet mod forskellige målgrupper.
”De VEU-støttede kurser foregår for eksempel på AMU-centre, tekniske skoler, erhvervsskoler eller handelsskoler. Mens
Statens Voksenuddannelse mere er rettet mod uddannelser
på folkeskoleniveau, gymnasieniveau eller videregående
uddannelser,” fortæller Kate Sørensen.
Hvis det er noget, du overvejer, kan FTF-A også rådgive dig
om, hvilke kvalifikationer, der er mest efterspurgte i netop
dit fag.
”Vi hjælper dig til at få afklaret dine kompetencer og se, om
de passer til det job, du søger, eller det job, du gerne vil
beholde”.
Kort om SVU og VEU
For SVU generelt skal du være fyldt 25 år, og du skal have
indgået en aftale med din arbejdsplads om orlov til uddannelse. SVU-godtgørelsen udbetales til dig personligt. Der er
ingen begrænsninger på et øvre uddannelsesniveau for at få
ret til SVU.
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Hvis du ønsker du at få SVU til en videregående uddannelse, skal du have været beskæftiget som lønmodtager i
mindst 3 år på fuld tid (2 år, hvis du er deltidsansat) inden
for de seneste 5 år. Du kan få SVU til en videregående uddannelse i maksimalt 52 uger.
Men hvis du ønsker SVU til en uddannelse på folkeskoleniveau eller gymnasialt niveau, er der krav om, at du er kortuddannet. Du skal også have haft mindst 26 ugers arbejde
på din nuværende arbejdsplads i Danmark. Man kan få SVU
til folkeskole eller gymnasialt niveau i maksimalt 40 uger.
For at få ret til VEU-godtgørelse, må du ikke have en uddannelse, der overstiger niveauet for en almindelig erhvervsuddannelse, dvs. ingen mellemlang eller videregående uddannelse. På VEU-ordningen skal du ikke tage orlov, og der er
ingen begrænsning på uddannelsens længde. Du modtager
løn fra din arbejdsgiver, mens du er på kursus, men arbejdsgiveren får refunderet en del af lønnen svarende til højeste
dagpengesats.
Sådan kommer du videre
På den offentlige uddannelsesdatabase VIDAR kan man
finde alle landets kurser og uddannelser, og her kan man
læse, om det enkelte kursus berettiger til VEU eller SVU. Se
mulighederne på www.vidar.dk.
Man søger ved at kontakte uddannelsesstedet, der udbyder
det enkelte kursus, eller ved at kontakte FTF-A. Kurserne
søges på særlige blanketter, som uddannelsesstedet udleverer, men du kan også finde blanketterne på hhv.
www.veug.dk eller www.svu.dk. Her står kravene til de enkelte ordninger også mere detaljeret beskrevet.
Læs mere her:
www.svu.dk
www.veug.dk
www.ug.dk
www.vidar.dk

FTF-A indlæg

A-kasse over Øresund
For mange CAU-medlemmer er det naturligt at være bosat i
Sverige og arbejde i Danmark. Den lavere moms på fødevarer, billigere huspriser og biler og ikke mindst kursen på den
svenske krone betyder, at en dansk løn ofte række lidt længere, når man bor hinsidan.
Og med Kastrup Lufthavn just på den anden side af broen
synes fordelene ved at bo i Sverige og arbejde i Danmark at
være til at få øje på.
Det er dog ikke altid helt gnidningsfrit i forhold til myndighederne at bo i et land og arbejde i andet. Det gælder også
for arbejdsløshedsforsikringer.
Skift a-kasse ved ledighed
Reglerne siger, at hvis man er medlem af en a-kasse, skal det
være i det land, hvor man arbejder. Men hvis man går hen
og mister sit arbejde og bliver ledig, så skal man overføres
til en a-kasse i det land, hvor man har sin bopæl.
Disse regler giver især udfordringer for de mange kabineansatte med bopæl i Sverige. Sverige betragtes nemlig i sådan
en situation som udlandet. Er man bosiddende i Sverige og
mister sit job, skal man den første dag som ledig henvende
sig på den lokale arbejdsformidling – akkurat som i
Danmark. Desuden skal man søge om optagelse i en svensk
a-kasse, og herefter bede den danske a-kasse om at blive
overført til den svenske.
Når man bliver overført fra den danske til den svenske akasse, tager man sin anciennitet med sig, så man behøver
altså ikke være medlem af den svenske a-kasse i 12 måneder
for at have ret til dagpenge fra Sverige.
Umiddelbart skulle det ikke give anledning til problemer at
modtage dagpenge fra den svenske a-kasse. Der kan dog gå

lidt tid før udbetalingerne falder, fordi den svenske a-kasse
skal have oplysninger fra den tidligere a-kasse i Danmark.
Dagpengesats
Ifølge den svenske Arbetsförmedlingen er den højeste dagpengesats 680 svenske kroner om dagen. Satsen afhænger,
ligesom i Danmark, blandt andet af den tidligere løn. Den
svenske sats er altså noget lavere end de 752 danske kroner
om dagen, som er den højeste dagpengesats i Danmark. Til
gengæld er det noget billigere at være medlem af en svensk
a-kasse. Det koster typisk mellem 140 og 350 svenske kroner.
I Sverige har alle ret til en såkaldt Grundforsikring, også selvom man ikke er medlem af en a-kasse. Det er muligt at
melde sig i en a-kasse og dermed få udbetalt et højere beløb
ved ledighed.
Dagpengeperiode
Den danske dagpengeperiode blev sat ned fra fire til to år i
starten af juli 2010. I Sverige er dagpengeperioden endnu
kortere – nemlig 60 uger. Derudover falder ydelsen i løbet af
de 60 uger, hvis man ikke kommer i arbejde.
Få mere information
Den svenske arbejdsformidling: www.arbetsformedlingen.se
FTF-A’s beskrivelse af reglerne for grænsearbejde: www.ftfa.dk/a-kasse-regler/udland-og-graensearbejde
Liste over svenske a-kasser:
www.samorg.org/so/index.aspx?id=446
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Bästa CAU
Det är en liten del av det senaste förhandlingsresultatet jag
har svårt att få grepp om, nämligen att ”alla” ska tvingas
flyga heltid nästa sommar. Jag har varit här i 21 ½ år och har
aldrig sökt purser för att säkra min deltid när jag äntligen
kunde känna mig trygg i min anciennitet. Nu vänder ni på
byttan och min anciennitet blir ingenting värd nästa sommar eftersom min son fyller 12 den 3. Juni 2011. Dessutom
blir det samma sommar som vi får betydligt mindre sommarferie!

eftersom jag har barn i skolan och inte kan få dessa dagar
när det passar mig. Kan man tvinga folk i Skandinavien, år
2011, at jobba fulltid för 80 % i lön?
Ännu en fråga: om jag förstått det korrekt har alla som varit
anställda i över 3 år nu rätt till deltid. Betyder det att min deltid fortsätter även om jag blir purser?

M.v.h.
Men det som verkligen undra mig är om det är lagligt att SAS
tvingar mig på heltid, men bara betalar mig deltidslön? De
fridagar jag får extra resten av året är helt värdelösa för mig

AH Liza Dean 2-8195

Kære alle sammen,
Så blev det også min tur til at sige farvel, efter 32 herlige år.
Først vil jeg gerne sende en tak til Pia, som desværre er holdt
op, som gav mig mulighed for at vælge tur samt en del af
min besætning.

Til alle jer som jeg ikke fik sagt farvel til: Tak for mange herlige timer, pas godt på jer selv og flyv forsigtigt. Glæder mig
til vi ses ude på linjerne.
Hvis nogen vil sende en hilsen er min mailadr.:
bache9@mail.dk.

Det var bare en helt vidunderlig tur, tak til nogle af SAS’ dejligste tøser, Lise og Gitte, for denne herlige sidste tur.

De kærligste hilsener, med massere af knus og kram

Jeg vil altid mindes den med et smil, men også en lille tåre.
I var helt fantastiske og jeg glæder mig til vi ses igen.

Pia Bache
24934
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Vedr. Indlæg fra 2 bestyrelsesmedlemmer
Sidst i dette nummer af CAUTION finder du indlæg fra 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Redaktionen af CAUTION har valgt, at gengive indlæggende som de er modtaget og i sin helhed.
Den øvrige bestyrelse finder det uhørt, utilstedeligt og mener ikke, at have set fortilfælde af denne karakter. Vi tager på det
skarpeste afstand fra det billede som disse 2 indlæg forsøger at skabe. Et billede, som vi på ingen måde kan genkende og
som indeholder usandheder og faktuelle fejl.
Vi har valgt ikke, at indgå i de enkelte påstande, som fremføres. Debat er absolut nødvendig for at opnå de bedst mulige
resultater, men det er vores opfattelse, at denne type af debat, hvor det kan opleves som personlige angreb ikke hører til i
det offentlige rum. Vi mener, at de 2 indlæg, er et udtryk for mangel på respekt for de demokratiske spilleregler samt anstændighed i al almindelighed.
Bestyrelsen finder denne ageren så undergravende for CAU’s styrke og virke, at bestyrelsen har opfordret disse to personer
til at trække sig fra bestyrelsen umiddelbart.

Anna Lena, Charlotte, Jakob, Jørn, Lise, Mikkel, Signe, Søren
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Barsel og langruter skaber splittelse
Kære kolleger,
jeg skriver dette indlæg på baggrund af den seneste tids
hændelser i CAU’s bestyrelse. Hændelser som har ført til, at
jeg ikke længere kan deltage i slingforhandlinger og andre
møder, fordi et flertal i bestyrelsen har udtrykt mistillid til
mig. En mistillid der er udtrykt i, at jeg skulle have ageret
illoyalt overfor bestyrelsen. En illoyalitet jeg ikke har fået
beskrevet, ej heller forklaret. Jeg er hverken blevet kontaktet
og indkaldt til møde desangående. Min loyalitet ligger hos
medlemmerne, og hvis jeg er af den opfattelse, at bestyrelsens beslutninger ikke er til medlemmernes bedste, så vil
jeg kæmpe for, at det kommer til sin ret. Sådan er det også i
den meget omtalte sag om vores gravide og barslende kvindelige kolleger.
CAU’s bestyrelse har via et flertal på bestyrelsesmødet d. 3.
august 2010 besluttet at ville få SAS til at forringe vilkårene
for vores kvindelige cabin crew, sådan at når de kommer tilbage fra barsel, så er det ikke sikkert, at de kommer tilbage
på langruter, hvis de fløj dette, da de blev gravide. Dette har
skabt rigtig meget opstandelse i min sociale bevidsthed og
min forståelse for, hvad en fagforening skal gøre og ikke skal
gøre. Det er efter min opfattelse, som CAU bestyrelsesmedlem de sidste 7 år, at det som et flertal i bestyrelsen nu har
besluttet, ikke er hvad en fagforening skal gøre. Det er meget
imod min overbevisning, at en fagforening skal forringe vilkårene for vores kvindelige CC i en sådan grad, at deres
arbejdsvilkår bliver så væsentligt forandrede. Dette har jeg
og et andet bestyrelsesmedlem, samt et tidligere bestyrelsesmedlem(som nu er trådt ud af bestyrelsen, og måske
pga. denne problematik), igennem længere tid prøvet at få
overbevist bestyrelsen om, inden en, efter min opfattelse,
forkert beslutning træffes. Retningen og indstillingen til
vores kvindelige CC er helt forkert.. Dette er ganske enkelt
blevet overhørt i bestyrelsen, og bestyrelsen er blevet så konsekvente overfor min person, at de har valgt at fratage mig
alt, de har kunnet fratage mig i bestyrelsesarbejdet, på nær
de bestyrelsesposter jeg via vedtægterne ikke kunne fratages. Det er meget drastiske skridt for en bestyrelse at tage,
og det er efter min overbevisning ganske uacceptabelt og
helt ude i hampen. Dette blev oven i købet besluttet på et
bestyrelsesmøde uden min og et andet bestyrelsesmedlems
deltagelse, og jeg tror, at det er første gang i CAU’s historie,
at bestyrelsen konstituerer sig uden, at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Jeg kan roligt forestille mig, hvordan
fremtidige konstitueringer kunne foregå uden tilstedeværelsen af alle bestyrelsesmedlemmer - skræmmende! Måske et
udtryk for den nye ledelsesstil i CAU.
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Hele sagen starter, da jeg i december 2009 henvender mig
til FTF’s jurister for at spørge, om hvor længe en CC kan forvente at skulle vente på at komme på langruter for at

komme tilbage i samme stilling, som de forlod, inden de gik
på barsel. Det juridiske område er svært tilgængeligt, og derfor findes der domme på området, og som jeg håbede, at
FTF kunne henvise til, for derefter at kunne danne præcedens for CC. Dette var ikke tilfældet og da senioritet også er
gældende for vores område, og dette ikke var taget i betragtning i det svar fra FTF, så overgav jeg den videre korrespondance til den daværende ledelse i CAU. Dette forløb skete
over måneder, og jeg havde telefonisk kontakt til den nuværende formand for CAU, hvor vi diskuterede forløbet og
sagen. Jeg ønskede at gå dybere i sagen og informere om
dette på bestyrelsesmøderne, mens den nuværende formand (på daværende tidspunkt næstformand) ønskede at få
det på som et punkt på dagsordenen. Normalt er det sådan
med punkter på dagsordenen, at emner kommer på dagsordenen, når noget skal besluttes, og jeg mente ikke, at grundlaget i sagen var udtømmende nok til at træffe en beslutning. Men den nuværende formand insisterede og bragte
egenhændigt punktet på dagsordenen, men med den tvist i
sagen, om CC’s ret til at komme tilbage på langruter, når de
vender tilbage fra barsel. En drejning i sagen jeg ikke ønsker,
ej heller synes er en fagforenings opgave. Punktet diskuteredes på bestyrelsesmødet i slutningen af maj 2010, og det
endte med at punktet kom til afstemning, men fordi at
bestyrelsen var ganske splittet i spørgsmålet(et bestyrelsesmedlem var fraværende under punktet, og afstemning endte
uafgjort), så blev punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde, sådan at en nærmere vurdering af sagens indhold kunne
finde sted. Om aftenen efter bestyrelsesmødet vælger den
daværende formand at træde af, og bestyrelsen skal på
næste bestyrelsesmøde konstituere sig med en ny formand.
Punktet omkring de barslende kvinders ret til at komme tilbage på langruter udskydes endnu en gang på bestyrelsesmødet i juni 2010. Det er så meget beklageligt, at bestyrelsen vælger at fastholde agendaen i starten af august 2010,
når muligheden for at udskyde det til næste bestyrelsesmøde foreligger, sådan at alles synspunkter kan blive diskuteret,
før en endelig beslutning træffes. Dette valgte den nuværende formand og bestyrelsen ikke uden hensyntagen til, at jeg
og et andet bestyrelsesmedlem valgte at afholde vores
optjente og lovpligtige sommerferie.
Jeg får løbende henvendelser fra CC som er på barsel, både
skriftligt og telefonisk, som spørger mig, hvornår de kan forvente at komme på langruter, når de er tilbage fra deres barselsorlov. Jeg svarer på bedste vis, og at vi i CAU ser på problematikken, hvor tiden fra CC kommer tilbage fra orlov til
de er tilbage på langruter er lige lang nok. En del CC er klar
over, at FTF er involveret i et spørgsmål derom, og jeg har
løbende fået spørgsmål via mail, hvordan det går med
spørgsmålet hos FTF, og om der foreligger svar. På baggrund af at CC ved at spørgsmålet omkring barslende CC’s
ret til at komme tilbage på langruter kommer medlemmerne
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for øre, for det kan jo læses i referatet fra CAU’s bestyrelsesmøder, så lægger nogle medlemmer pres på bestyrelsen. De
bliver i tvivl om, hvem som taler de barslendes sag. Det er
ikke uden grund at gravide og barslende kvinder er en gruppe i samfundet, som der er særlovgivning for, og som giver
dem en særlig beskyttelse. En særstatus som SAS har
udøvet altid. Sådan har det altid været, og sådan ønsker jeg
også, at det skal fortsætte med at være i fremtiden!
I et og samme bestyrelsesmøde besluttes det altså at forsøge at fjerne særstatus på barslende, når de kommer tilbage
fra barsel, og samtidig degradere et bestyrelsesmedlem pga.
sine holdninger til netop denne beslutning. Jeg må sige, at
det er en handlekraftig bestyrelse, som forstår at lukke munden på de bestyrelsesmedlemmer, som ikke deler flertallets
opfattelse, samt et klart signal til resten af bestyrelsen om,
at hvis du ikke retter dig efter flertallets politik, så har det
konsekvenser. Uenighed har altid givet dynamik og fornuftige beslutninger via gode og lange debatter, hvor hver én
sten i en sag vendes og drejes, samt for og imod diskuteres,
samt konsekvenserne af en beslutning tages i kraftig

betragtning. Jeg skal da lige love for, at jeg mærker konsekvensen.
Jeg står fast på min indstilling, og jeg vil kæmpe med næb
og klør for, at det eksisterende bevares. Jeg vil kæmpe for, at
den beslutning bestyrelsen har truffet bliver omgjort hurtigst
muligt.
Jeg har skrevet det før, og skriver det gerne igen. Så længe
CC, som er enlig mor eller far, har det godt, så har resten af
os det også godt. Vi skal værne om de goder og særstatus vi
har.

Med kollegiale hilsener
Brian Daugaard

Uenighed i bestyrelsen
Der har igennem tiderne ofte været uenighed i bestyrelsen,
og ofte har man ladet det passere forbi med mindre det var
noget, der lå en meget på sinde. Jeg bøjer mig for, at det er
flertallet der bestemmer, men bliver nødt til at give udtryk for
min uenighed på følgende punkter.
De gravide/barslendes krav på langruter
På bestyrelsesmødet d. 31. maj blev der bragt et punkt op
omhandlende de gravide/barslendes ret til at komme tilbage på langt efter endt barsel. Punktet blev udskudt til næste
bestyrelsesmøde da bestyrelsen ikke var fuldtallig og var delt
i 2 lige store grupper. Samme aften valgte Verner at gå som
formand, og mit gæt er, at han ikke ønskede at være en del
at en bestyrelse, hvor et flertal var ved at få en asocial
bevidsthed. Det har været en af Verners mærke-sager, at
kæmpe for social bevidsthed.
På bestyrelsesmødet d. 15. juni blev punktet igen udskudt til
næste bestyrelsesmøde og jeg tilskrev FTF´s jurister for at få
deres vurdering.
Til bestyrelsesmødet d. 3. august, havde jeg sendt en liste
med argumenter til Lise, som jeg ønskede oplæst og efterfølgende vedlagt referatet. Bestyrelsen besluttede, at jeg ikke
kunne få det vedlagt i referatet og bl.a. derfor føler jeg mig
nu nødsaget til at give udtryk for min uenighed i caution.
Jeg mener, at vores sociale bevidsthed og vores moral bør
være høj som fagforeningsvalgte og derfor er det mig ufor-

ståeligt, at 7 bestyrelsesmedlemmer kan beslutte, at forringe
forholdene for en langt større del af medlemmerne end den
gavner, med det forslag som bestyrelsen har vedtaget d. 3.
August.
Medlemsmeddelelsen om de gravide
I medlemsmeddelelsen d. 4. august skrev bestyrelsen:
”Gennem de seneste år er CC, som kommer tilbage fra barsel, per automatik tilskolet langlinje, uagtet at man i samme
periode har nedlagt SEA samt mindsket frekvenser på andre
destinationer. Det betyder, at omfanget af stillinger på langlinje ligeledes er mindsket, mens der til stadighed har været
CC, som kom tilbage fra barsel, og har fået sin langlinjekvalifikation tilbage.”
Jeg bliver nødt til at tilføje, at bestyrelsen må have glemt, at
der var en årsag til at vi skulle reducere med 225 fuldtidsstillinger maj og august 2009 og det var bl.a. pga. lukning af
SEA og 1 CC mindre på de fleste langruter. Der var bl.a. en
stor del af de CC, der blev tvunget på orlov der fløj langt.
I en SAS analyse fra juni 2009 omhandlende K/L= kort lang,
står der: ”Analysen viser at K/L gruppen har en korrekt størrelse. Øget antal CC på LOA og afgange medfører at K/L er
i balance.”
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Salg af fridage
SAS havde igen regnet forkert og det går ud over CC. Et flertal i bestyrelsen besluttede, at vi ikke skulle forhøje prisen på
solgte fridage. Jeg er uenig.
Fortsættes næste side

Medlemsindlæg
Fortsat fra forrige side

Selvfølgelig skal vi ikke blot lægge os på ryggen og se til, mens
SAS år efter år regner forkert over sommeren, men vi kunne
lave en aftale, hvor man betingede sig, at såfremt det skete
næste sommer, så ville prisen på fridage stige til f.eks. 25%.

tidspunkt mente, at Jakob ville være bedre for medlemmerne at have på denne post.

Vi er lige gået gevaldigt ned i løn og en forhøjet pris ville
være en hjælp til mange.
Ja, vi har en masse på orlov, men det tager 3 uger at få certifikater og havnekort tilbage, og da det drejer sig om 2-4
weekender, kan det ikke svare sig at tage dem tilbage.
Selvfølgelig skal vi ikke glemme dem, der er tvunget på
orlov, men vi bliver nødt til at tage os af dem der er i firmaet nu og sørge for at deres arbejdsbelastning bliver så lille
som muligt. Derfor syntes jeg, at de der orkede at sælge fridage ville kunne aflaste deres arbejdende kolleger.
Ja, der er nogle på deltid, der måske kunne sælge flere og ja
der er nogle der er tvunget på fuld tid over sommeren, men
hvis målet er at aflaste kollegerne, der knokler, bør vi så ikke
lægge misundelsen til side?

For det andet, stillede jeg op som formandskandidat efter
Verners afgang, fordi jeg igennem nogen tid, havde set hvordan Jakob agerede formand i de perioder hvor Verners var
fraværende. Jeg brød mig ikke om Jakobs stil. Derfor mente
jeg, at jeg ville være den bedste kandidat og ville kunne
samle bestyrelsen og ikke splitte den, indtil en ny kandidat
med formandskvaliteter kunne blive valgt ind.
For det tredje, ønsker jeg stadig at kunne flyve med Jer på
både kort og langt. Som formand ville jeg skulle fravælge
langruterne. Kan man ikke flyve langt på 50%, så kan man
heller ikke flyve langt som formand og 25% flyvende. For mig
som tillidsvalgt er det dejligt afslappende og givende, at
være ude at flyve og kunne ”glemme de store udfordringer i
fagforeningen” for en stund.
Jeg synes, at det letteste må være IKKE AT VÆRE FORMAND!

Bestyrelsesseminar i september
Bestyrelsen ønsker at afholde seminar i september. Jeg
synes at det er spild af tid og penge, eftersom der kommer
minimum 2 nye bestyrelsesmedlemmer ind til næste valg.

Mit håb er, at der er rigtigt mange af Jer, der grundet ovenstående og på trods af de store udfordringer, der følger med
jobbet, ønsker at stille op til næste valg og der heriblandt vil
være en med formandspotentiale.

Konstituering
Blev sat på som punkt til d. 3. august, og jeg skrev til Jakob,
da jeg så punktet, at han burde flytte punkterne konstituering og langruter/barsel til september, hvor alle var tilbage.
Jakob fastholdt punktet idet han mente, at situation, som
følge af min og Brians adfærd gjorde at det hastede.
Jeg har bedt om konkret at beskrive hvilken adfærd Jakob
mener, men aldrig fået svar.
Der har aldrig tidligere været konstituering på agendaen,
hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer kunne være til stede og
jeg synes, at det er utrolig dårlig stil.

Jeg håber, at flertallet hermed kan ændres og dermed også
ledelsesstilen.

Bestyrelsen besluttede at fratage Brian Daugaard alle de
poster i bestyrelsen, det var dem muligt. Man besluttede at
man ikke ønskede at Brian repræsenterede CAU overfor SAS
i forhandlinger, møder og slingeforhandlinger. Jeg synes, at
Brian har en viden, erfaring og kompetence, som kan
komme medlemmerne til gode, så hvem er vinder af denne
beslutning. Så vidt jeg kan se er det SAS.
Ledelsesstilen
Der er fremført påstand om, at hele mit engagement i sagen
om de gravide, skulle være en udløber af et kampvalg og
mine personlige ambitioner om at blive formand.
Dette kan jeg blankt afvise!
For det første, hvis jeg ville have været formand, havde jeg
ved forrige års konstituering ikke trukket mig i valget om
næstformandsposten mod Jakob. Et valg, som jeg højst
sandsynligt ville have vundet, idet det var på opfordring fra
flere ordinære bestyrelsesmedlemmer, at jeg stillede op. Jeg
trak mig dog inden afstemningen, idet jeg på daværende
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Lad være med at melde Jer ud, som jeg har hørt mange sige,
så stiller I jer helt uden for indflydelse til næste valg og fremover. Spørg i stedet os bestyrelsesmedlemmer hvad vi står
for og stem derefter, i stedet for at stemme fordi I synes den
ene eller anden er sød, morsom eller flink.
Jeg mener, at vi tillidsvalgte skal arbejde for at forbedre vilkårene for medlemmerne og ikke forringe dem. Vi skal finde
argumenter for at forbedre eller fastholde de vilkår vi har i
dag og ikke søge argumenter for at forringe dem. CAU´s
vedtægter § 2. FORMÅL siger:
”Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser. Foreningen skal være partipolitisk
neutral. Foreningen skal virke for tilvejebringelse af bedre og
tryggere ansættelsesforhold. Forbedring af medlemmernes pensionsmuligheder. Støtte medlemmerne i deres kamp for højnelse af positionen i forhold til arbejdsgiveren, samt medvirke til
forbedring af solidaritetsfølelse gennem varetagelse af fælles
interesser.”
Jeg tror på åbenhed og ærlighed og
hvis nogen ønsker at læse mine kommentarer til mødet d. 3/8 er de velkommen til at kontakte mig, så skal jeg
maile dem.
Hilsen bestyrelsesmedlem
Karin Ligaard

Annonce

´´Det er aldrig for
tidligt at lave
testamente, men
det kan hurtigt
blive for sent´´
FØRSTE MØDE ER GRATIS.
DEREFTER AFTALT SALÆR
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Er du én af de 500.000 danskere der endnu
ikke har lavet testamente?
Hvorfor skrive testamente?
Fordi der er mindst 10 gode grunde til at gøre det:
1. Jeg bestemmer hvad der skal ske med min
formue
2. Jeg har indflydelse på hvordan det går med
mit bo.
3. Jeg viser ansvarlighed overfor eftertiden.

6. Mine børns ægtefæller får ikke halvdelen af min
arv ved en evt. skilsmisse.
7. Jeg sørger for, at der ikke bliver ufred i familien.
8. Jeg ønsker ikke min arv fordelt efter arvelovens regler.
9. Jeg kan sætte mit fingeraftryk på eftertiden.

4. Jeg sikrer mine efterladte.
5. Min arv bliver der hvor jeg vil have det.

10. Jeg kan bestemme hvilken advokat der skal
behandle mit bo.

A D V O K AT F I R M A E T

JENS HOFFMEYER

3318 8300 • 2331 5525 (GERNE WEEKEND)
Rådhuspladsen 16 - 1550 København V - jh@advhoffmeyer.dk - www.advhoffmeyer.dk

Fyringsrunde på job

Mange solferier

Rynker signalerer erfaring,
men de kan blive for dybe
n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage,
Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel
hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når
du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane,
Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en
no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal
blot tage annoncen her med.

Årene som alenemor

KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K.
ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.

208x143_annonce.indd 1

Take a break in Italy ! Super lejlighed i bjergene
nær Bologna udlejes. Elsker du smagen af Italiensk
mad og vin, kan du muntre dig med indkøb og
madlavning, spise hos Charlotte (kendt fra MorgenTV) på Duo-Papaveri eller på lokale pizzarier.
Området lokker med golf, ridning, skisport m.m. se:
www.casa-columbus.dk
Kontakt Italiensformidlingen: Mail:
info@italiaformidling.dk eller ejer, Lise Børresen,
liseborresen@hotmail.com tlf. 30268979
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