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Valg er et ord der vil gennemsyre dette

Caution. Tiden er inde til det årlige valg til

bestyrelsen af din fagforening. Som alminde-

lig borger i et demokratisk land, opfatter vi

sikkert ikke demokratiet som noget ekstraor-

dinært, vi er jo opflasket med det og er alle et

produkt af demokrati.  

Demokrati er grundpillen i det samfund vi

lever i og den styreform vi er så heldige at leve

under. Men demokrati er ikke en styreform,

hvor man blot kan læne sig tilbage og se hvad

der er i vente. Demokrati bygger på dig og

dine holdninger og demokratiet kan kun fun-

gere optimalt, hvis vi alle benytter os af mulig-

heden for at lade vores stemme høre. Her

tænker jeg ikke på at stille sig på talerstolen

og lade sine meninger runge udover en stor

forsamling, lad du politikerne om det! Men

gør dig selv og demokratiet en tjeneste. Mærk

efter, tag et standpunkt og find en kandidat du

mener, vil kunne repræsentere dig og dine

holdninger. Brug så din demokratiske ret og

stem!

Som menig mand kan man til tider tænke

”hvad betyder min lille stemme?” eller ”jeg er

godt tilfreds” men selv her er det af den stør-

ste betydning at du tilkendegiver din stemme

Den dag vi alle negligerer vores stemmes

magt eller blot læner os tilbage, må demokra-

tiet give op. Den dag bliver det en minoritet

der dikterer hvad der er op, og hvad der er

ned.

Så kære medlem. Brug din stemme!

Med venlig hilsen

Jørn Fink

Valg
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formanden

Jeg troede fejlagtigt, at formandsindlægget i det forrige
nummer af CAUITION skulle blive det sidste inden general-
forsamlingen. Men dén vildfarelse blev jeg bragt ud af, da
redaktionen og sekretariatet kort før deadline rykkede for et
formandsindlæg til dette nummer. Men intet er så galt, at
det ikke er godt for noget. Det giver nemlig muligheden for,
at gå lidt videre med, hvad der bl.a. er kommet ud af det
bestyrelsesseminar, som jeg henviste til i det forrige indlæg,
eller sagt på en anden måde: Få lidt mere ”kød” på de over-
vejelser, som bestyrelsen har gjort sig omkring det fremtidi-
ge bestyrelsesarbejde.

Al den stund, at vi står foran et bestyrelsesvalg, er der i
sagens natur tale om et oplæg, men det er vigtigt for den
siddende bestyrelse at udtrykke disse tanker for medlem-
merne på nuværende tidspunkt, således at medlemmerne
også kan forholde sig til den udvikling, som CAU er inde i.
På den kommende generalforsamling vil dette tema således
også udgøre en væsentlig del af fremlæggelsen af bestyrel-
sens beretning. 

Det er et forholdsvis stort arbejde, vi er i gang med, og det
kan ikke undgås, at noget af arbejdet bliver langstrakt. Man
ændrer ikke en kultur fra den ene dag til den anden, men det
vigtigste er, at man ved hvad man vil, herunder hvad formå-
let med øvelsen er. For os som bestyrelse står dette lysende
klart: Vi skal have en stærk fagforening, der forsat er stærkt
forankret hos medlemmerne, og som er en skarp og saglig
modspiller/medspiller i de felter, hvor vi arbejder. Vi har der-
for kigget grundigt på den måde, hvorpå vi arbejder som
organisation, og har fundet, at der er behov for nogle oplag-
te forandringer, og at disse nødvendigvis må ske i en natur-
lig rækkefølge og i et balanceret tempo. Vi kan ikke være for
fodslæbende, så vi taber momentum, men vi kan heller ikke
gå frem for hurtigt, så hverken organisation eller medlem-
mer kan følge med. 

Bestyrelsen vil til at begynde med gerne kommunikere tre
elementer af vores overvejelser ud, som efter vores opfattel-
se vil være ændringer, der skal iværksættes umiddelbart.

Det første, der skal nævnes, er i forhold til 5-årsplanen. En
plan som fungerer som politisk underlag for bestyrelsens
arbejde i de 5 år, den omhandler. De som deltog i generalfor-
samlingen i 2008, vil kunne erindre en lang gennemgang af
denne plan, som så efter et par timer blev tiltrådt af general-
forsamlingen uden særligt mange kommentarer fra med-
lemmerne. Bestyrelsen kan konstatere, at her 2 år efter, er
der ikke særlig mange, der husker, hvad der står i planen,
hvis man i det hele taget ved, at der er en plan. Den er alt for
omfattende, og indeholder såvel hensigtserklæringer, scena-
riebedømmelser, politiske bedømmelser, tilstandsanalyser
osv. osv. Bestyrelsen har endog konstateret, at selv bestyrel-

sesmedlemmer overvejende kun kan huske, hvad de selv har
skrevet i planen, og den fungerer således på ingen måde,
som det, den var tiltænkt: En plan med en overordnet stra-
tegi. 

Derfor er vi kommet frem til, at det vil være langt mere hen-
sigtsmæssigt og anvendeligt, hvis vi erstatter 5-årsplanen
med et 2-årigt arbejdsgrundlag, der er langt mere konkret i
sine analyser og tilgange til de opgaver, som bestyrelsen
arbejder med. Tanken er, at dette 2-årige arbejdsgrundlag
skal være ”løbende”, forstået på den måde, at det skal gen-
nemgås og revideres hvert år i forbindelse med den ordinæ-
re generalforsamling og bestyrelsesvalget. Ved at have et
arbejdsgrundlag, der ser to år frem, får man en tilgang, der
bliver både visionær, håndgribelig og strategisk, og ved at se
på grundlaget én gang om året sikrer man, at nødvendige
justeringer, der følger virkeligheden, foretages,  og endelig,
at alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer får ejerskab af
den retning, som CAU bevæger sig i.

Det andet element, der skal nævnes, er organisationens
struktur, for så vidt angår beslutningsprocesserne, og de
arbejdsgange, der bestemmer disse. Denne bestyrelse
ønsker en fladere struktur, hvor det er bestyrelsen og ikke
som nu formandskabet og koordinatorerne, der er omdrej-
ningspunktet. Hidtil har der været en tendens til, at de
enkelte koordinatorer kørte deres respektive områder, såle-
des at de mellem bestyrelsesmøder kørte analyse og spar-
ring med formanden, uden at andre blev særligt indgående
involveret. Det har så ofte haft den konsekvens, at debatter-
ne på bestyrelsesmøderne har fået en uhensigtsmæssig
slagside, da ikke alle i bestyrelsen har følt sig lige godt klædt
på til at tage en kvalificeret diskussion. Dette er selvsagt ikke
godt, da CAU’s bestyrelse jo immervæk undertiden træffer
beslutninger, der griber ind i CC’s hverdag på flere måder, så
jo flere der kan deltage i de absolut nødvendige diskussio-
ner, der skal til for at træffe kvalificerede beslutninger, jo
bedre. Det er faktisk et ”must” for, at vi skal kunne fungere
optimalt som forening. Derfor lægger bestyrelsen op til, at vi
fjerner koordinator-posterne, og erstatter disse med områ-
degrupper/udvalg, hvor enten formanden eller næstfoman-
den også deltager. Det er så formandskabets opgave at stå
for kontinuerlig opfølgning på, at den overordnede politiske
linje, som er fastsat af bestyrelsen, følges, og at vidensdeling
osv. fra de forskellige områder med resten af bestyrelsen
foregår på en måde, så alle er tilnærmelsesvis lige godt
klædt på, når beslutninger træffes. Ud fra devisen, at
”Formandskabet udfører bestyrelsens beslutninger og ikke
omvendt”, kommer formandskabet til at fungere som en
koordinator/informatør, som modtager resultater, informa-
tion fra udvalgene/områderne, og skal så herefter sikre, at
hele bestyrelsen er tilstrækkelig opdateret på alle områder. 
Det tredje og sidste tema, som bestyrelsen gerne vil frem-

Seminar – et CAU der vil noget!

Jakob Esposito (Formand)

Fortsættes næste side
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hæve er noget mere håndgribeligt. En af de mere tankevæk-
kende a-ha-oplevelser, der kom ud af bestyrelsens seminar,
var da alle blev bedt om at svare på, hvilken oplevelse, man
havde haft, da man som nyt bestyrelsesmedlem, trådte ind i
CAU’s bestyrelse. Der var tale om bemærkelsesværdigt ens-
lydende tilkendegivelser: Man følte sig ikke respekteret, ikke
involveret, overset, og hvis man tillod sig at have et stand-
punkt, der gik imod de mere toneangivende ”ældre” med-
lemmer af bestyrelsen, risikerede man at blive sat håndfast
på plads. Helt så galt står det forhåbentlig ikke til i dag. Men
der er desværre stadig tendens til at videreføre nogle dårlige
vaner fra tidligere, om end i mildere grad, hvorfor bestyrel-
sen på seminaret meget hurtigt nåede frem til, at her er der
et indsatsområde, der skal arbejdes med umiddelbart.  Er
man nyvalgt bestyrelsesmedlem, skal man ikke først bruge 4
– 5 år til ”at bevise sit værd”, for derefter at få del i viden og
arbejde i foreningen. CAU har formentligt mistet mange
ellers gode kræfter på den konto undervejs. Det mener vi, at
der skal ændres på. Når et nyt bestyrelsesmedlem bliver
valgt ind, skal der ligge et forløb klar, så den nye bestyrelses-
kollega meget hurtigt bliver bragt op ”på beatet”, hvad angår
viden og arbejdsgange. Derudover skal nye bestyrelsesmed-
lemmer have konkrete arbejdsopgaver i hånden fra dag ét,
og ikke vente på, at man har bragt sig i en situation, hvor
man har gjort ”sig fortjent til” at få en opgave ”tildelt”. Jo
hurtigere nye bestyrelsesmedlemmer kommer godt i gang

med arbejdet, jo flere strenge får CAU at spille på, jo bedre
for medlemmerne. Det kan lyde som en selvfølge, at det er
det, der skal være virkeligheden. Men det er det bare ikke.
Det viste seminaret, og det skal vi lave om på. 

Det var så tre ud af flere konkrete overvejelser, som kom ud
af bestyrelsens seminar i september. Det er bestyrelsens
hensigt, at de øvrige og videre overvejelser selvfølgelig også
viderebringes til medlemmerne. Men af respekt for den
kommende bestyrelse, bør sådanne overvejelser først
behandles på behørig vis, når valget har fundet sted. Vi
håber dog, at medlemmerne modtager vores fremlæggelse
positivt, og at medlemmerne er enige med os i, at det er
nødvendigt at udvikle CAU, så vi fortsat kan være stærke
som fagforening, og i øvrigt fremstå som en tidssvarende
organisation.

Jakob  

Fortsat fra forrige side
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Bestyrelsesindlæg

I sidste nummer af CAUTION berørte vi ressourcesituatio-
nen, og de udmeldinger som er kommet fra SAS om skrøbe-
ligheden ved uregelmæssigheder. Det er siden blevet yderli-
gere aktualiseret. Vi får indikationer fra kollegaer, om at
situationen til tider kan være så skrøbelig, at der fra dele af
SAS systemet udtales at ”vi tager hellere et brud på overens-
komsten end en aflysning”.

Har du oplevet, at du er blevet pålagt, at udføre produk-
tion, som du ikke mener, er i henhold til overenskomsten,
hører vi meget gerne fra dig.

Desuden oplever vi også, at når CC spørger til duty calcula-
tion i SAS systemet, gives der til tider nogle uldne svar.
Enten en meget bastant melding om, at der ingen problemer
er, eller at der skulle være fejl i systemet. Desværre har SAS
valgt, at ændre billede på duty calculation, således at man
nu får et billede som består af 3 dele. Den første del viser
den pågældende schedule, den næste del viser beregning i
henhold til overenskomsten og den sidste del, beregning i
henhold til Subpart Q. Søger man information om bereg-
ning af arbejdstid skal man være opmærksom på, at bereg-
ningsgrundlag i overenskomsten contra Subpart Q, er 2 for-
skellige. I vores overenskomst er beregningsgrunden fra før-
ste checkin efter fridag og 7 dage frem. Næste beregning
sker ved første check in, efter næste fridagsblok og igen 7
dage frem. Ved disse beregninger er grænsen 42 timer og
denne kan ikke overskrides i planlægningen. I Subpart Q er
beregningen rullende, hvilket betyder, at beregningen kan
ske på hvilket som helst givent tidspunkt.  I disse bestem-
melser er grænsen dog 60 timer, og disse bestemmelser
skal/kan ikke sammenblandes med vores overenskomst,
som heldigvis stadig ligger et godt stykke under hvad myn-
dighedsbestemmelserne tillader.

I det hele taget lader det nye system (CMS) en hel del tilba-
ge at ønske, og vi har aftalt med SAS, at vi skal mødes for at
gennemgå systemet, og se på de mangler som det nuværen-
de system har. Vores forhåbning er naturligvis, at påvirke til,
at vi får et system, som er enkelt og tydeligt for alle. Det er
vores opfattelse, at hvis man mener noget med, at samar-
bejdet skal forbedres, så er dette absolut et område der bør
prioriteres!

I ressourcegruppen har vi, i den seneste tid diskuteret vores
måde, at arbejde på indenfor ressourceområdet. En af de
ting, som vi konstaterer, er at inden for dette område har
opgaverne været holdt på for få hænder. Det har blandt
andet bevirket, at den øvrige bestyrelse har været mindre
involveret i området og det betyder efter vores opfattelse, en
risiko for dårligere resultater end hvis flere deltager i pro-
blemløsning.  Samtidig må vi jo nok erkende, at det har bety-
det, at diverse problemstillinger ikke har fået den fornødne
opmærksomhed, se blot på arbejdsbelastningen på kortru-
ter. 

Vi ser derfor på en ændret struktur indenfor området, som
skal sikre en større involvering, både fra den øvrige bestyrel-
se men også fra Cabin Crew generelt. Mere om dette vil
komme på et senere tidspunkt.

Sidst men ikke mindst, så lad os glæde os over, at det nu ser
ud til, at der kommer en reel ekspansion. I skrivende stund
har vi dog ikke mere information end hvad der kan læses på
portalen, og kan ikke ud fra det bedømme hvad det betyder
for vores kollegaer, som er på tvungen orlov. Men lad os
krydse fingre og håbe, at det betyder, at alle kommer tilbage!

Jakob, Anna Lena, Mikkel og Charlotte

Info fra ressourcegruppen
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Valg til bestyrelse

Vedr. valg til CAU's bestyrelse 2010/2011

VIGTIGT!!

I år afholder vi for første gang elektronisk valg til CAU's
bestyrelse 2010/2011. Det kommer til at foregå på den
måde, at der bliver sendt en mail til jer med et link til stem-
mesedlen.

I forbindelse med den nyligt afholdte urafstemning skete
det, at vi fik mange mails retur - dels p.g.a., at adressen var
forkert, dels med en meddelelse om, at "postkassen er fuld",
hvilket betyder, at der i jeres mailsystem ikke er plads til flere
nye meddelelser.

Det er vigtigt, at I sørger for, at CAU har jeres mailadresser,
så hvis I har skiftet mailadresse og har glemt at meddele
CAU dette, så send en mail til jette@cau.dk med jeres nye
mailadresse.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
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Valg til bestyrelse

Opstillede kandidater til CAU’s bestyrelsesvalg 2010/2011 
VALG

A/S 2-8633
Lisbet Jørgensen

A/P 2-3664
Carsten Grankow

A/P 2-9817
Anna Lena Gustafsson

A/H 2-9044
Monica Heggli

A/P 2-4144
Jørn Flintholm Fink

A/H 2-6898
Karin Ligaard

A/H 2-6356
Peder Bjerre

A/P 2-4254
Nick Rosenquist

A/H 2-7208
Robert Hoffmeier

A/P 2-0091
Lise Wanner

A/S 2-0206
Jakob Esposito

A/P 2-3934
Brian Daugaard

A/S 2-5591
Mikkel Riemann Hansen

A/H 2-9975
Signe Damgaard

A/P 2-1303
Charlotte Halvorsen

A/P 2-2512
Brian Lund Nielsen

A/P 2-8862
Søren Johansen

A/H 2-8790
Vibeke Sagfossen

A/P 2-0392
Peter Westh
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Kære kolleger,

Jeg hedder Lisbet Jørgensen, er 35 år og bor i Lomma lige
nord for Malmø med min søn William på fire. Jeg har arbej-
det som steward i SAS siden jeg blev ansat i 99.

Jeg har aldrig tidligere involveret mig i noget fagpolitisk selv-
om de der kender mig godt vil sige at jeg har en mening om
mangt og meget.

Jeg stiller op til valget i CAU for at prøve mig selv af og fordi
jeg stod med et valg om enten at engagere mig eller melde
mig ud af foreningen. Jeg bakker op om den del af bestyrel-
sen der mener at styrken sagtens kan ligge i mangfoldighed
og god og åben dialog med medlemmerne.

Selvfølgelig er der tidspunkter hvor en bestyrelse i sagens
natur bliver nødt til at holde kortene tæt til kroppen – det
tror jeg alle har forståelse for. Men det betyder altså ikke at

vi skal have en hemmelighedsfuld og topstyret flok der på
ordren ”Hop” bare svarer ”Hvor højt?”

Jeg håber at jeg i en kommende bestyrelse kan være med til
at arbejde for at trække de dårligst stillede op i stedet for at
trække de bedst stillede ned.

Jeg håber også at kunne bidrage med en indsats indenfor
arbejdsmiljø, hvor flere arbejdsopgaver fordeles på færre CA
og det hårde og monotone arbejde sætter deres tydelige
spor på os alle.

Venlige hilsener
A/S Lisbet Jørgensen

Valgindlæg fra A/S 2-8633 Lisbet Jørgensen
VALG

Undertegnede stiller op til bestyrelsen for at arbejde for at
SAS indser, at de har et arbejdsgiveransvar overfor ansatte
med arbejdsskader.

Jeg har de senere år lagt ører til mangt og meget på klapsæ-
det forward. Heldigvis er mine ører rummelige, og jeg
mener at behovet for at få en mere konstruktiv dialog er til
stede.

Vi er nødt til at genoprette tilliden og respekten mellem SAS
og de ansatte, også i de pressede tider.

Vi skal også arbejde med at opbygge forholdet mellem de
forskellige afdelinger på basen.

M.v.h.
A/P Carsten Grankow

Valgindlæg B. fra A/P 2-3664 Carsten Grankow
VALG
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Valgindlæg C. fra A/P 2-9817 Anna Lena Gustafsson
VALG

Kära kollega 

För 23 år sedan blev jag flygvärdinna i SAS. Jag startade ut i
Stockholm 1987 och har sedan 1989 flugit från Köpenhamns
basen, både som svensk anställd och som dansk anställd.
Har sju år på universitetet i min ”ryggsäck” inom bl.a.
Livsmedelsproduktion, ledarskap, kvalitetssäkring och
arbetsmiljö. Lever idag på ett aktivt lantbruk med man och 3
barn. 

Jag är den första svensken i CAU och den som har lagt Öre-
sundspendlarens problem på styrelsebordet i CAU. Jag har
försökt samla ihop problemställningar för att finna lösningar
och hänvisningar som gäller för alla CAU´s Öresundspend-
lare (35 % av CAU´s medlemmar). CAU har genom arbetet
fått ytterligare ett kunskapsområde som hjälper medlem-
marna till att hitta rätt information och hjälp.

Mina fyra år i CAU har gått otroligt fort och jag känner fort-
farande att jag har mer att göra inom CAU. Jag har varit
involverad i flera projekt i CAU, så som medlemsmöten i
Danmark och i Sverige, de gravidas arbetssituation, pensio-
ner inom kabinen, förhandlingar och ferie.
Mitt engagemang är helhjärtat och ärligt. Jag är en person
som gärna arbetar mycket när det ger en mening och  det
hjälper oss som kabin crew. Jag vill göra faktabaserade
beslut tillsammans med CAU styrelse. 

I den kommande mandat perioden är det nödvändigt att
arbeta för;

• En jämnare arbetsbelastning mellan kortlinjer och långlin-
jer. Det är orimligt hårt att flyga 100 % ren kortlinjepro-
duktion. 

• Att få en deltid på kortlinjer som är en deltid, även i
arbetstimmar.

• 12 till 14 timmars dagar ska höra till ett undantag och inte
vara en normalitet på kortlinjerna

• En begränsning på tvångsutlagd ferie per individ och år

• Samma pensions inbetalning för alla i kabinen

• Att alla kabin crew, som blir 55 år, får möjligheten att
lämna SAS med en ekonomisk ersättning för att prova på
något annat i livet.     

Vi måste göra vårat arbete som kabin crew till ett arbete som
vi alla orkar med och inte skapar invalider eller skapar slut-
körda mammor och pappor.

Jag menar att den sista tidens turbulens inom CAU, som sty-
relsemedlemmar har spridit utanför CAU och till offentlighe-
ten, är brist på moral och brist på ett etiskt beteende som
inte får finnas i någon styrelse och ska inte accepteras i CAU
styrelse. CAU ska handla professionellt. CAU ska vara som
alla andra fackföreningar eller styrelser. Det som diskuteras
i CAU´s styrelserum kommer först utanför huset när det
finns ett beslut eller ett resultat.

Jag menar att CAU måste ha fokus på omvärlden och orga-
nisera sig tillsammans med annan flygande personal i
Europa. Stor del av CAU´s arbetet måste utföras tillsam-
mans med andra föreningar för kabinanställda utanför och i
Danmark om vi ska vara en stark förening i framtiden.

Med min höga ålder både i företaget SAS och i livet, ger mig
en erfarenhet som är en tillgång i ett fackligt arbete och i ett
team speciellt när det blåser hårda vindar i företaget. Jag
älskar kunskap, fakta, ärlighet och har lätt för att samarbeta.
Jag kommer ihåg det som hände och den kunskapen är vär-
defull i den föränderliga värld vi har i SAS, så vi försöker und-
vika samma misstag som vi gjort tidigare.

Inget är så bra så det inte kan bli bättre och det här är din
chans att säga din mening om hur CAU´s styrelse ska var
sammansatt efter den 10 november.

Vänlig hälsning
Anna-Lena
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Kære kollega,

Hvis en ikke er tilfreds, eller enig, og synes en kan gøre en
forskel, skal en stille op, og gøre noget ved det!

Det ordsprog, eller ”motto” har jeg hørt i over 11 år nu, og
efter sidste tids uroligheder føler jeg at jeg vil være med til
at gøre en forskel ….. eller i hvert fald prøve.

Jeg vil være med til at kæmpe for en ”hel” fagforening, hvor
alles meninger er ligeværdige, hvor store og små beslutnin-
ger tales om, åbent, og en fagforening der arbejder for unge
som ældre, så vi har en fremtid i dette dejlige firma.

Jeg vil arbejde for at vi alle, mænd som kvinder, har det
samme udgangspunkt på jobbet.

Jeg vil arbejde på at bygge broer mellem SAS og CAU, for det
er der behov for.

Vi skal være 1 selskab, og ikke 3, og hvad medbringer dette,
af slingefordelinger, omkostninger og besparelser?

Tilliden til vor ledelse er blevet lidt rusten, når vi som crew
skal gå ned i løn og op i arbejdstid, alt imens den ene bøde
efter den anden kommer væltende ind over os.

Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde for at vi kan få job-fri-
tid-familie til at hænge sammen.
Det er vel en menneskerettighed!!?!!

Jeg er klar over at der bliver kamp til stregen, og at der er
mange gode kolleger der stiller op, og mit højeste ønske er
derfor, at du som medlem tager dig tid til at læse alle indlæg,
tænke grundigt igennem, og så stemme med fornuft.

DIN STEMME ER VIGTIG!!!

M.v.h. 
Monica Heggli, 2-9044

Valgindlæg D. fra A/H 2-9044 Monica Heggli
VALG

Kære medlem og kollega,

Endnu et bestyrelses år går på hæld. Og tiden nærmer sig
hvor en ny bestyrelse skal sammensættes.  Efter 3 valgperio-
der vælger jeg at opstille til en ny omgang i CAU’s bestyrel-
se. Jeg har siddet i CAU’s bestyrelse de sidste 6 år. År der har
været præget af den megen usikkerhed, der omgiver vores
branche. Jeg har været med ved tre kollektivforhandlinger og
oplevet hvad det vil sige at sidde med ved bordet når det vir-
keligt gælder. Men der er meget mere til en fagforening end
kollektivaftaler og deslige. Mine hovedopgaver i CAU er (i
tæt samarbejde med Lise Wanner), at varetage personalesa-
ger blandt vores kollegaer. Et område der ligger mig meget
på sinde. Livet har det med at give os nogle stød og når det
sker, vil jeg medvirke til at vi stiller op med den bedste råd-
givning og vejledning. Det er af stor betydning at disse sager
bliver håndteret professionelt. 

Jeg er idealist, hvilket betyder at jeg er af den klare opfattel-
se at ALLE har samme rettigheder og forpligtigelser. Derfor

har mit fokus altid været at belastningen bliver så jævnt for-
delt som overhovedet mulig. Udviklingen har desværre vist
en skævvridning i forhold til flykvalifikation og arbejdsbelast-
ning samt deltidsprocent og arbejdsbelastning. Mit mål er,
og har altid været, at tilse at vi ikke har en opdeling af CC
hvor en gruppe er mere favorabel end en anden. Det er vores
fælles arbejdsplads derfor skal vi også løfte i flok. 

Med et ønske om et godt valg
A/P Jørn Flintholm Fink

Valgindlæg E. fra A/P 2-4144 Jørn Flintholm Fink
VALG
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Valg til bestyrelse

Jeg er A/H på CRJ/MD/AL og har fløjet i 17 år, de første 5 år
i Maersk Air og derefter hos SAS. Jeg ønsker at bidrage med
mine 11 års erfaring indenfor fagforeningsarbejde (2 år fra
Maersk Air og 9 år fra CAU) til at fortsætte med at skabe
gode forhold for cabin attendants. Privat bor jeg i Sverige
med min mand og 7-årige tvillingedrenge.

Jeg vil arbejde for,
• at vi skal kunne holde til et arbejdsliv som fuldtidsansatte 
• at fordele arbejdsbelastningen bedre mellem os alle
• at fonden skal gælde for os alle og løbetiden skal forlæn-

ges ved hver eneste overenskomst
• at pensionen skal være ens for alle, dvs. at alle skal løftes

op, ingen skal trækkes ned!

Jeg tror på at man kommer længst med 
• ærlighed 
• åbenhed 
• involvering
• dialog 

Jeg håber, at vi efter dette valg, har 12 personer der
• alle brænder for at gøre en forskel 
• ikke er bange for at sige deres mening og stå ved den 
• formår og ønsker at finde kompromisser, når de er uenige

og ikke blot går efter en flertalsafstemning, 

så vi igen får en forening, der arbejder med fakta og under-
bygget research og som fra tid til anden kan lære selv SAS et
og andet.

De varmeste hilsner A/H Karin Ligaard

Du har mulighed for indflydelse på din
bestyrelses sammensætning denne ene
gang om året, SÅ GØR DIN STEMME
GÆLDENDE – AFSTEMNINGEN ER
ANONYM!

Valgindlæg F. fra A/H 2-6898 Karin Ligaard
VALG
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Valgindlæg G. fra A/H 2-6356 Peder Bjerre
VALG

Jeg ønsker hermed at opstille til CAU's  bestyrelse ved den
ordinære generalforsamling i nov. 2010.

Mit navn er Peder Bjerre og jeg er A/H og flyver kombineret
kort/lang. Jeg har været ansat i SAS siden 2005 og forinden
det ansat i daværende Maersk Air fra 1999, indtil jeg starte-
de i SAS. I Maersk var jeg valgt ind i kabinefagforeningens
bestyrelse og arbejdede der i 5 år, hvoraf de 4 år var som
næstformand.

Jeg har som nogen af jer nok husker tidligere været valgt ind
i CAU's bestyrelse, som suppleant, men valgte at trække mig
som et resultat af de sidste forhandlinger. Forhandlings-
forløbet ved denne forhandling, var efter min mening, ikke
noget særligt flatterende forløb og der blev indgået en aftale
som jeg principielt ikke kunne stå bag, og som jeg ikke
kunne finde nogen form for pragmatisk tilgang til. Den brød
med mine principper om, hvad man som fagforening kunne
tillade sig at kræve af sine medlemmer, som var tvunget til
at stå last og brast med foreningen.

Meget vand er løbet i åen siden da, og der er blevet forsøgt
på at rette op på den arbejdsgang og moral, der bør være i
en fagforening. Det er med baggrund i dette at jeg nu ønsker
at stille op. Jeg ser en åbenlys mulighed for, efter flere års
uenighed i bestyrelsen om hvordan en fagforening bør dri-
ves, at genoprette fagforeningens primæropgave, nemlig at
arbejde for medlemmernes interesser og vilkår, og på den
måde bruge gavnlige uenigheder i bestyrelsen til at skabe
det bedst mulige resultat for medlemmerne. Som jeg ser
det, er den uenighed indtil nu blevet brugt til at fremme
egne fagpolitiske karriereønsker og det er ikke noget som
gavner os som medlemmer og for den sags skyld heller ikke
SAS. 

Med tilbageblik på den netop overståede tillidsafstemning,
mener jeg, at vi som medlemmer har talt et meget tydeligt

sprog. Det er fuldstændig uacceptabelt at blive bedt om, at
betale kontingent til en fagforening, hvor interne uoverens-
stemmelser fører til bagtalelse, smædekampagner og mud-
derkastning, i stedet for at blive brugt konstruktivt til at skaf-
fe resultater til medlemmerne.

Som sagt så mener jeg nu, at tiden er inde til at vi som med-
lemmer gør alvor af vores ord og sammensætter en bestyrel-
se, der ene og alene har medlemmerne og deres virke i SAS
for øje. Det er essensen af fagforeningsarbejde og kan man
ikke det, bør man ikke få nogen stemmer.

En stemme på mig ved dette valg vil medføre, hvis jeg er så
heldig at komme ind, at jeg vil kæmpe med næb og klør for
at samarbejdet i bestyrelsen bliver sat i højsædet. Det er
nemlig det, som på sigt skal komme medlemmerne til gode.
Vi skal værne om det som denne fagforening har forhandlet
sig frem til gennem årene, og ikke som vi har set det de sid-
ste 5 år, at aflevere mere end hvad rimeligt er. Vi har krav på
et bæredygtigt SAS, der i samarbejde med os skaber en for-
nuftig virksomhed og en arbejdsplads, hvor privatliv og
arbejde hænger bedre sammen som ansat og ikke mindst,
hvor arbejdsbelastningen og arbejdsfordelingen er lige, hvad
enten man flyver den ene eller anden type, flyver kort/lang
eller rent kort. Arbejdslivet bør kort sagt være tilfredsstillen-
de for alle.

Med ønsket om et godt valg for alle, men mest af alt for
medlemmerne.

Med venlig hilsen 

Peder Bjerre
A/H 2 6356  



13

Valg til bestyrelse

Kære kollegaer,

Mit navn er Nick Rosenquist og jeg har fløjet i vores firma
siden 1996. På nuværende tidspunkt er jeg ansat som pur-
ser.

Jeg vælger hermed at stille mit kandidatur til rådighed. For
en del år siden har jeg siddet som både suppleant og besty-
relsesmedlem i CAU. I de forløbne år har jeg arbejdet i
Valgudvalget (VUV) sammen med Helge Thuesen og Janette
Weng. En lille oplysning - I VUV kan man ikke se, hvem der
stemmes på, kun at du har stemt.

Jeg nærer et stort ønske om samarbejde bestyrelsesmed-
lemmerne imellem, så vi kan rette vores FOKUS mod det
vigtige - nemlig JER, kære kollegaer. Det er vigtigt for mig, at
"vasketøjet" bliver vasket "inomhus", sådan at vi fremstår
som en stærk, enig fagforening, der har masser af slagkraft
og forhandlingskraft. 

Vi vil nyde den gensidige respekt mellem os som arbejdsta-
ger og vores arbejdsgiver, som er essentiel for en moderne
virksomhed.

Sammen skal vi arbejde mod nye MÅL og ikke glemme at
skele tilbage på tidligere dragne erfaringer og udnytte disse.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske mine med-
kompetanter en rigtig god valgkamp - må den bedste vinde.

De venligste flyve-hilsner

Nick Rosenquist

Valgindlæg H. fra A/P 2-4254 Nick Rosenquist
VALG
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Enighed gør stærk

Jeg vil hermed gerne stille mig til rådighed for en bestyrel-
sespost i CAU.

Jeg vil gerne gøre det helt klart fra starten, at mit valgindlæg
IKKE kommer til at dreje sig om den polemik, der har været
i bestyrelsen, det sidste lange stykke tid.

Jeg synes, at det er på tide at komme videre, videre med en
bestyrelse, der er fuldt arbejdsdygtig og klar til at varetage
det den primært er sat til: at tilgodese medlemmernes inter-
esser, både de mere private, men så sandelig også i forhold
til vores arbejdsgiver, SAS.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi som kabinekorps står
overfor store udfordringer.

SAS gennemgår i øjeblikket store organisatoriske forandrin-
ger, det betyder også, at der højst sandsynligt kommer en
helt anden forhandlingskultur. CAU kommer til at stå over-
for nogle endnu dygtigere eksperter, som vi skal være rustet
til. Vi bliver til stadighed presset fra lavprisselskaberne, og vi
får konstant at vide, at omkostningsniveauet er for højt.
Derfor skal og må medlemmerne af CAU’s bestyrelse også
være ”up to date” på denne front.

Bliver jeg valgt ind, vil jeg med mine erfaringer og viden stå
100% til rådighed for medlemmerne, jeg vil meget gerne
arbejde for, at ressourcerne bliver mere ligeligt fordelt
(kort/langt), jeg vil fokusere på arbejdsmiljøet på CRJ (jeg
arbejder samtidig som instruktør på CRJ), for der er stadig
store udfordringer på dette område. Og de sociale aspekter
i vores arbejde, er også noget der har min store interesse. Vi
har alt for mange kollegaer der er plaget af at føle sig ned-

slidte og vi har mange, der ikke synes, at arbejde og fritid
hænger sammen på en tilfredsstillende måde.

Vi har i øjeblikket en mealstop-ordning, hvor der kan være
indlagt et mealstop på 1 1/2 time mellem 2 flyvninger. Hvis
man fratrækker den tid, det tager at komme fra en flyvning
og ind på basen, få købt sin mad, og så være til briefing på
den næste flyvning, så skal vi være meget heldige, hvis vi har
1/2 time ”ved bordet”, det bør kunne gøres bedre.

Samtidig er der også positive ting. Vi har fået vores FS-dage,
måske vi kan forhandle os til flere?

Måske kan vi få et system op at køre, hvor vi kan se kvoter-
ne for F7S og andre kompensationsdage, og hvor mange,
der er lagt ud de enkelte dage. Og sidst men ikke mindst er
der opnået en langt større forståelse fra både SAS’ og CAU’s
situation og tonen parterne imellem, er blevet væsentligt
forbedret det sidste års tid.

Jeg håber, at medlemmerne vil tage dette indlæg og mine
ideer som positive og opfordrer til at afgive en stemme på
mig og sikre sig en garanti for et bestyrelsesmedlem, der
arbejder for medlemmernes sag og samtidig er lydhør.

Venlig hilsen
Robert Hoffmeier A/H
27208

Valgindlæg I. fra A/H 2-7208 Robert Hoffmeier
VALG
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Valg til bestyrelse

Efter nogle turbulente måneder i CAU, hvor fokus og energi har
været brugt de forkerte steder, har jeg nu stor lyst og vilje til at fort-
sætte i bestyrelsen, og stiller igen op til valg.

I den forbindelse vil jeg fortælle lidt om mig selv og de arbejdsop-
gaver jeg primært har varetaget gennem årene i bestyrelsen. Jeg
blev ansat i SAS i 1984 og er i dag purser på kort/lang. Jeg har sid-
det i bestyrelsen siden 1987, hvor jeg som udlært schedulør fra
CPHOJ, startede med at arbejde i ressourcegruppen og deltog i
slingforhandlinger. Efter nogle år med dette område, vil jeg sige, at
jeg kom på den rette hylde og har i de sidste mange år arbejdet
med personalesager. Jeg fungerer som rådgiver i sygdom og disci-
plinærsager, loss of licence og ved arbejdsskader. Jeg deltager som
bisidder i samtaler af ovenstående karakter, og for at møde de
udfordringer det til tider kan være, har jeg taget en del kompeten-
cegivende kurser/uddannelser. Samtidig holder jeg mig á jour med
lovgivningen indenfor social politik, via vores hovedforbund FTF.
Her har vi bl.a. fokus på § 56 og det rummelige arbejdsmarked.

Jeg trives godt med dette arbejde, og intet er bedre end når en sag
bliver lukket med et godt og værdigt resultat for vores medlem. Jeg
skylder at sige, at disse aftaler bliver indgået i et godt samarbejde
med SAS. Derudover har jeg et tæt teamwork med Jørn Fink, som
ligeledes beskæftiger sig med personalesager. 

Et andet område jeg bliver mere og mere opmærksom på, er den
skæve fordeling der p.t. er tydelig mellem ren kort og kort/lang,
hvad angår belastningen. Det skal der arbejdes med, og dette er
der bred enighed om i bestyrelsen.

Jeg håber på en stor valgdeltagelse og hilser den elektroniske
afstemning velkommen. Bliver jeg valgt ind, vil jeg se frem til tiden
der kommer, med de udfordringer der ligger i bestyrelsesarbejdet,
og jeg vil altid arbejde efter flertalsbeslutninger og demokratiske
principper.

De bedste hilsner Lise

Valgindlæg J. fra A/P 2-0091 Lise Wanner
VALG
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Kære kolleger,

Så er der valg til CAU’s bestyrelse igen, og det er nu med-
lemmernes mulighed og ansvar at få sammensat en besty-
relse, som de mener og ønsker skal repræsentere cabin crew
i forhold til omverden, og ikke mindst løfte opgaven som
fagforening med alt, hvad dette indebærer.

Jeg har sat mit mandat til rådighed, selvom jeg egentligt
først var på valg til næste år, og det har jeg selvfølgelig gjort
i lyset af den uro, der har været gennem de sidste måneder,
og som bekendt endte med en tillidsafstemning. Uanset
resultatet af tillidsafstemningen, så finder jeg det mest rime-
ligt, at medlemmerne også får mulighed for at vælge eller
fravælge mig ved et regulært valg. Medlemmerne skal have
den bestyrelse, som medlemmerne ønsker, og hvis det bety-
der, at medlemmerne ikke længere ønsker, at jeg skal repræ-
sentere cabin crew, så vil jeg respektere dette, og har intet
problem med det.

En af de opgaver, der ligger foran en kommende bestyrelse,
er os selv, dvs. CAU, og den måde, som vi arbejder på. Når
vi kan se, at vores modpart/samarbejdspartner er blevet
langt mere flerhovedet og flerleddet, end det tidligere var til-
fældet, kan vi ikke længere matche udfordringerne, som de
ser ud fremover, hvis ikke vi er i stand til at udvikle CAU til
at kunne forholde sig til en langt mere kompleks verden. Vi
er ikke længere kun ”oppe imod” SAS. Der er langt flere spil-
lere i feltet, som vi skal inddrage i vores hensyn. I flæng kan
nævnes: Arbejdsgiverorganisationen DI, dertil en nyoprettet
brancheorganisation for luftfartsselskaber i Danmark, både
nationale og internationale politiske beslutningstagere,
EASA (Europas svar på Statens Luftfartsvæsen), EU, danske
og internationale myndigheder, og ikke mindst medierne.
Det er ikke længere tilstrækkeligt, at vi halser efter proble-
merne efterhånden, som de opstår. Vi skal derhen, hvor vi
ikke længere blot reagerer på omstændigheder, men i langt
højere grad i stedet agerer på forkant med udviklingen. Det
stiller til gengæld store krav til organisationen, og den struk-
tur, vi må og skal have for at udføre arbejdet på et sådan
niveau. Det vil jeg meget gerne sammen med den kommen-

de bestyrelse være med til at udvikle, og ikke mindst være
med til at formidle dette til medlemmerne, så også disse får
mere end bare formelt ejerskab af den forening, der har så
stor betydning for deres dagligdag.

En anden af de meget presserende opgaver, som en ny
bestyrelse må søge at løse umiddelbart, er fordelingen af
arbejdsbelastningen fordelt på CC. CAU får flere henvendel-
ser, der, når vi går dybere ind i dem, klart afspejler et doku-
menteret problem. Det er tydeligt, at en stor del af de slin-
ger, som flyves på kortrutenettet, er sat sådan sammen, at
folk bliver både fysiologisk og mentalt nedslidte langt
udover, hvad der er rimeligt. En kommende bestyrelse bør
derfor, som en af de første ting, se på, hvordan arbejdsbe-
lastningen kan jævnes ud over alle CC, og i øvrigt igen og
igen overfor SAS påpege, at hvis man ikke er i stand til at
anvende de eksisterende ressourcer, uden at man løber den
risiko, at crew flyver rundt, på trods af at de er påvirket af fat-
tique, så må man sørge for, at få ansat de ressourcer, som er
nødvendige. Vi har ca. 100 kolleger ude på tvangsorlov, som
meget gerne stiller deres arbejdskraft til rådighed, så det
behøver ikke engang at være særligt svært at få de ressour-
cer tilgængelige rimeligt hurtigt.

Der ligger mange andre opgaver og venter: Forbedring af
deltidsaftalen, samarbejde med SAS, SAS’ personalepolitik
mv., men de to ovennævnte, er efter min opfattelse de opga-
ver, som en ny bestyrelse bliver nødt til at forholde sig til
umiddelbart i det nye bestyrelsesår. Jeg vil gerne være en del
af den bestyrelse, men om jeg skal være det, er heldigvis op
til medlemmerne. Godt valg!

Valgindlæg K. fra A/S 2-0206 Jakob Esposito
VALG
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Valg til bestyrelse

Så er det tid til valg i CAU’s bestyrelse, - et valg som er
anderledes end tidligere, men meget vigtig for CAU’s frem-
tid, i hvorledes bestyrelsen bliver sammensat. Derfor er din
stemme utrolig vigtig. Ved dette valg kan der sættes 9 kryd-
ser, men der kan også sættes færre krydser. Husk at det er
dit valg!

Jeg har været ansat i SAS siden 1996, og jeg blev purser på
kortruterne i 2007. 

I 2003 blev jeg valgt ind i CAU’s bestyrelse, men inden da
udførte jeg forskellige opgaver for CAU’s bestyrelse
(Europastop statistik og en omkostningsanalyse af 3-2-2
aftale, som bekendt førte til 3-2-2 aftalen er ved at blive afvik-
let, og som medførte et stort antal nyansættelser). Jeg har
haft forskellige poster i CAU, såsom ressource- og arbejds-
miljøkoordinator, kasserer og næstformand. Jeg har også
været 2. suppleant til den danske medarbejderrepræsentant-
post i SAS’ bestyrelse. 

Jeg arbejder stadig ikke for nogle bestemte grupper, selvom
jeg stiller op i pursergruppen. Mit udgangspunkt er, at vi
som cabin crew skal have arbejdsforhold sådan, at vi kan
holde til jobbet fysisk og psykisk igennem et helt arbejdsliv.
Det kræver social bevidsthed og anerkendelse af, at nogle
cabin crew i deres arbejdsliv kan have svært ved at få deres
liv til at hænge sammen pga. de væsentlig forandrede ar-
bejdsvilkår. Mit motto er fortsat, at hvis den enlige mor har
det godt, så har vi det alle sammen godt!

Jeg vil arbejde for 
• en samarbejdende og beslutningsdygtig bestyrelse i en

stærk og medlemsloyal fagforening
• at cabin crew med skolesøgende børn kan få minimum 1

uges sommerferie i børnenes skoleferie 
• at alle cabin crew har ret til deltid også i sommerferiepe-

rioden
• at alle cabin crew har arbejdsgiverindbetalt pension på 15

%
• at alle cabin crew er omfattet af ”fonden”
• en bedre fordeling af produktionen sådan at arbejdsbe-

lastningen er mere lige

Min interesse for cabin crews arbejdsvilkår er utrolig stor, og
jeg bruger rigtig meget af min tid på at være tillidsrepræsen-
tant. Dette vil jeg gerne fortsætte med, og jeg stiller mit
mandat til din rådighed for endnu en periode.

Valget er dit. Brug din stemme!!

Med kollegiale hilsener
AP Brian Daugaard

Valgindlæg L. fra A/P 2-3934 Brian Daugaard
VALG
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Jeg startede som flyvende i SAS i 2001 og har fungeret som
medlem af CAU’s bestyrelse siden 2006.

De seneste 4 års arbejde som tillidsrepræsentant har mildt
sagt været temmelig begivenhedsrige. Presset på CAU og
det flyvende personale i SAS har været stort set konstant i
den periode jeg har været valgt ind i bestyrelsen. Selskabets
økonomi og samfundets konjunkturer har bevirket, at vi
som forening har været tvunget ud i den ene besparelsesfor-
handling efter den anden. Konsekvenserne af de aftaler vi
som bestyrelse har set os nødsaget til at indgå, behøver vel
næppe nogen nærmere forklaring. Dem mærker vi alle, des-
værre snarere på ondt end på godt, når vi på daglig basis
udfører vores job.  De seneste besparelses- og overens-
komstforhandlinger har beklageligvis primært handlet om,
hvad og hvor vi har set os i stand til at afstå og aflevere, sna-
rere end hvilke forbedringer vi har ønsket at opnå og få gen-
nemført. Man kan derfor roligt konkludere, at de nedskærin-
ger og afståelser vi har oplevet gennem den seneste årræk-
ke kun levner plads til forbedringer. Der er, sagt med et
populært udtryk, ganske simpelt ikke mere at komme efter.

Jeg gør mig ingen illusioner om, at vi i den nærmeste frem-
tid vil kunne opnå at tilbageerobre og omstøde samtlige for-
ringelser i vores aftaler. Dog vil jeg, såfremt jeg endnu
engang får medlemmernes tillid, fortsat arbejde for, at få
ændret på den lange række af uhensigtsmæssigheder vores
aftaler rummer. Som eksempel kan nævnes vores deltidsaf-
tale. Er man ifølge den eksisterende aftale ansat på 80%, så
får man 80% løn, men risikerer at arbejde fuldt ud lige så
mange timer som én ansat på 100%. Dette mener jeg ikke
er hverken rimeligt eller holdbart. Årsagerne til at man væl-
ger at gå ned i tid kan være mange. Derfor bør en deltidsaf-
tale i lige så høj grad begrænse antallet af arbejdstimer.  

Yderligere et eksempel er vores mealstopaftale. Aftalen bør i
højere grad afspejle virkeligheden og tilgodese vores behov
for at have adgang til et måltid når vi behøver det, snarere
end når scheduleringscomputeren finder et hul i produktio-
nen. Jeg kan ikke forestille mig, at man på det øvrige arbejds-
marked ville acceptere, at afholde dagens eneste spisepause
klokken 9 om morgenen, med udsigt til yderligere 8-9 timers
arbejde. Det bør naturligvis heller ikke gøre sig gældende for
CC.

Arbejdsbelastningen i vores job er generelt for høj og gen-
nem de senere år desværre stigende. Yderligere oplever vi en
uforholdsmæssig skæv fordeling af belastningen, afhængig
af flytyper og ruter. Vi har i ressourcegruppen gennem læng-
ere tid arbejdet på, at få defineret arbejdsbelastningsbegre-
bet nærmere, således at vi i fremtiden vil kunne arbejde for,
at opnå en mere ligelig fordeling. Jeg mener at dette er et
ganske væsentligt område at arbejde videre med, og håber
at få mulighed for at fortsætte arbejdet.

Som nævnt er eksemplerne på uhensigtsmæssigheder alt
for mange, og der er rigeligt at tage fat på i den kommende
bestyrelsesperiode. Vi har som personalegruppe udvist den
fornødne ansvarlighed og forståelse overfor et firma i dyb
krise, og i kraft af dette forhåbentlig formået at sikre vores
arbejdspladser nu og i fremtiden. Jeg forventer derfor, at vi
den kommende tid vil opleve en lignende imødekommen-
hed, ansvarlighed og forståelse fra arbejdsgivers side, når vi
påpeger de uhensigtsmæssigheder der eksisterer i de nuvæ-
rende aftaler. Den senere tids dialog og samarbejde med
SAS taler da også for, at der for både arbejdstagers og
arbejdsgivers vedkommende eksisterer et reelt ønske om, at
søge samarbejdet og begrænse risikoen for konfrontationer.  
Jeg vil arbejde for, at vi i fremtiden har et job, som såvel krop
som familie og omgivelser kan holde til. Jeg vil tilstræbe, at
kabinepersonalet i SAS også fremover oplever, at de i CAU
har en stærk og velfunderet fagforening, hvor alle, uanset
ansættelsesår, flytypekvalifikation og sociale omstændighe-
der, føler sig vel repræsenteret. Jeg håber at du med din
stemme vil give mig muligheden for, at fortsætte arbejdet i
CAU's bestyrelse.

Godt valg!

A/S Mikkel Riemann Hansen

Valgindlæg M. fra A/S 2-5591 Mikkel Riemann Hansen
VALG
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Kære kollegaer,

Da jeg stillede op til CAU's bestyrelse for to år siden, søgte
jeg udfordringer, og havde interesse for at være med til at
forbedre arbejdsforholdene for cabin crew, og jeg glædede
mig til at arbejde sammen med resten af bestyrelsen. 

Det første år var ret turbulent med dystre overtallighedsfor-
handlinger, og dernæst benhårde overenskomstforhandlin-
ger.

Som medlemskoordinator blev jeg en del af vores medlems-
møder og andre medlemsaktiviteter, både for vores medlem-
mer i Malmø, og for vores kollegaer i København. Vi har
holdt en del pensionsmøder, og har løbende fuldt op på
både ud- og indmeldelser.
Jeg har været med på sidelinen hos Jørn, da jeg også er en
del af socialgruppen, hvor vi hjælper kollegaer til at komme
igennem hårde tider, enten med sygdom, eller problemer af
anden personlig karakter.

Desværre blev jeg selv alvorlig syg efter et lille år i CAU's
bestyrelse, da jeg gik hen og fik livmoderhalskræft. Jeg var
væk fra jobbet i et år, men jeg er nu stærkt tilbage, rask og
positiv, og har været det efterhånden i nogen måneder.

At vi så desværre er endt ud i en ubehagelig og uholdbar
situation i bestyrelsessamarbejdet, synes jeg er utroligt sør-
geligt og ærgerligt. Men noget positivt er der kommet ud af
det hele. Vi 8, der ”er tilbage”, har fundet en styrke i hinan-
den, vi er stærke, og er fuldt opsat på at kæmpe for bedre
arbejdsforhold for vores kollegaer, og fortsætte vores gode
arbejde med at ændre CAU til det bedre.

Et af emnerne jeg har beskæftiget mig med, er, at der skal
være en mulighed for de gravide piger at kunne gå hjemme

med 80% af deres løn. Det blev fremlagt for SAS ved sidste
overenskomstforhandling, og det er noget, der ikke ville
koste SAS penge. SAS afviste det, desværre, men eftersom
det netop er lønsomt for SAS, har jeg ikke tænkt mig at give
op. Jeg tror en del piger ville benytte sig af tilbuddet, hvis det
var en realitet, da ikke alle bor lige ved siden af lufthavnen,
og især pendlere ville kunne se det som en fordel.
Virkeligheden er, at ofte kommer de på basen for at udføre
1-2 timers arbejde. Det skal der laves om på.

Jeg mener også, at vi skal arbejde for, at hvis man gerne vil
flyve 80 % på kortruterne, skal det være en selvfølge, at man
så kun flyver 80 % og ikke 100%. Et problem der har været i
mange år, og især nu, hvor vi flyver mere og mere, er det vig-
tigt at tænke på vores helbred, og ikke kun på at få de ekstra
fridage. Arbejdsbelastningen skal også være 20% mindre.

Der er en del emner at tage fat på, og det der interesserer
mig er medlemmerne, jeres daglige arbejde, de problemer
der opstår, og de frustrationer som arbejdet medfører ind
imellem. Der ønsker jeg at hjælpe, og jeg vil glæde mig til at
arbejde sammen med bestyrelsen, skabe et samarbejde som
er stærkt, og som betyder, at vi sammen med SAS kan for-
bedre cabin crews hverdag.

Med venlig hilsen
Signe Damgaard

Valgindlæg N. fra A/H 2-9975 Signe Damgaard
VALG
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Så er tiden igen kommet til at du skal vælge repræsentanter
til bestyrelsen. Denne gang foregår valget i lyset af først den
langtrukne kamp med SAS om besparelser, uroen efter kon-
stitueringen og en sag, der om noget belyste behovet for en
stærk fagforening med en bestyrelse der både kan, vil og har
mod og styrke til at holde fast i det, som altid har været de
faglige organisationers adelsmærke: 

FAIR, LIGELIG FORDELIG AF GODER TIL ALLE

I lyset af ovenstående vil jeg gerne være med til at føre CAU
ind i en ny æra, hvor vi uden at give køb på de gamle dyder
som solidaritet, retfærdighed og moral, også sikrer, at CAU
kommer til at fremstå som en åben, og troværdig forening
overfor såvel medlemmerne som vores arbejdsgiver.

Jeg har været med i mange år, og ved at man skal være for-
sigtig med at give løfter, men jeg vil alligevel love at jeg som
medlem af bestyrelsen vil udvise viljen til forskel når det

kommer til at bidrage med historik og erfaring og loyalitet på
vejen mod NYE TIDER.

Det er vigtigt at vi ved dette valg ser fremad, og sikrer, at de
personer der vælges ind i bestyrelsen målrettet og hurtigt får
samlet foreningen, og gennem loyalt arbejde sikre det vi er
der for: sikre de bedste løn- og arbejdsvilkår for kollegaerne.

En stemme på mig er således en stemme for nye tider i CAU,
hvor nøgleordene er stabilitet, loyalitet og udvikling.

Kærlig hilsen
Charlotte Halvorsen

Valgindlæg O. fra A/P 2-1303 Charlotte Halvorsen
VALG

Efter en chokerende oplevelse, nærmest på børnehaven-
iveau, til den ekstraordinære generalforsamling, besluttede
jeg at stille mit mandat til rådighed i CAU.

Konsensus er kodeord for at bibeholde et stærkt CAU, så
derfor er det tid til fornyelse og nytænkning.

Jeg vil arbejde for at intensivere samarbejdet imellem de 3
nordiske foreninger samt indenfor Star Alliances .

• Genforhandle vores 10% lønnedgang
• Bedre mealstopaftaler
• Få vikarkolleger fastansat

• Og ikke mindst støtte op omkring vore kolleger ved syg-
dom/arbejdsskader

Jeg er A/P på kortruter og har fløjet i 22 år.

Valgindlæg P. fra A/P 2-2512 Brian Lund Nielsen
VALG
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Jeg har valgt endnu engang at stille op til valg til bestyrelsen
selv om jeg havde endnu et år tilbage af nuværende valgpe-
riode. Jeg gør det for at få bekræftet mit mandat fordi med-
lemmerne skal have den bestyrelse de ønsker, efter den
kendte turbulente periode, som vi har været igennem juli –
september, og med en X-ordinær generalforsamling til følge.

Vil ikke bruge flere ord på denne sag, men fortælle om, hvad
jeg har lavet det sidste år, og hvad jeg gerne vil arbejde vide-
re med i CAU's bestyrelse i fremtiden.

Et stort problem vi har i dag, er uligheden på arbejdsbelast-
ningen imellem kort og lang gruppen, hvor det er alle
bekendt, hvor meget der arbejdes i ren kort gruppen.  Det er
her vi skal have 100% fokus ved næste overenskomstfor-
handling, så alle CC kan nyde at tage på arbejde med fuld til-
fredshed for alle parter.

Jeg har været på flere hotelevalueringer det sidste år for at
sikre, at hotelaftalen bliver overholdt, det vil sige sikre, at I
bor på gode og sikkerhedsgodkendte hoteller rundt omkring
i Verden. Man kan roligt tillade sig at gå ud fra, at hvis det
kun var SAS, som stod for denne del af arbejdet, ville vi sik-
kert ikke få den standard, vi har i dag. Der ville sparehensy-
net for SAS være den største del af drivkraften i fremtiden,
når egnede hoteller for crew skal findes.

Ydermere har CAU søgt at forbedre samarbejdet med NKF
og SCCA på hotelområdet, og det har været en succes. Vi er

alle tre foreninger indstillet på, at vi skal fortsætte ad den
vej, og vi har meddelt SAS, at de skal betragte os som én
stemme, når de henvender sig vedrørende hotelspørgsmål. 

Dette spirende samarbejde vil kunne bruges på mange
andre områder i foreningsarbejdet i mellem kabineforenin-
gerne, så vi vil kunne stå bedre rustet sammen til fremtidige
forhandlinger i SAS. Vi skal undgå at blive spillet ud mod
hinanden, så vi ikke bringes til at billiggøre os for at sikre
vore egne baser.  Dén spiral kender kun én vej, og det er
nedad, med længere arbejdstid og lavere løn/pension til
følge.

Fonden er også et tema, som vi arbejder med i øjeblikket. Vi
skal sikre, at vi har en eller anden form for kompensation,
hvis vi som CC når de f.eks. 55 år og gerne vil prøve nye veje
i livet. En god bonus er så, at når en ”gammel” går, kan vi
ansætte en ”ung”, hvilket gør, at vi holder vores gennem-
snitsalder for CC nede på et fornuftigt niveau, og det vil jeg
gerne være med til.

Med de bedste hilsner

Søren Johansen

Valgindlæg Q. fra A/P 2-8862 Søren Johansen
VALG
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Jeg stiller op til valg fordi jeg mener at jeg har nogle kompe-
tencer som CAU vil have brug for i den kommende tid.

Mine personlige egenskaber er at jeg har en høj integritet,
jeg har mod til at stå for det jeg tror på også når det bliver
lidt stormfuldt. Jeg har en stor evne til at skabe tillid og finde
løsninger på konflikter, noget CAU har brug for både internt
og i forhandlinger med SAS. Jeg forventer at vi møder hinan-
den og modparten med respekt og med en vilje til at finde
en løsning. Hvis dette ikke sker, vil jeg være den første til at
stå helt fast på de moralske principper og krav jeg har. Min
motivation vækkes når jeg konfronteres med uacceptable
svar.

Ved at stemme på mig, siger du JA til en der kæmper for at
vi skal op i løn, JA til at vi skal have større indflydelse på
vores roster (bl.a. flere FS dage, som er en fin ordning), JA
til en vikarløsning, hvor vi fastansatte kan benytte os af dem
ved ved at blive trukket et bestemt beløb i løn per dag, JA til
at Fonden skal opretholdes, JA til et løft af purserlønnen, JA
til at bibeholde de pensionsaftaler vi har kæmpet så længe
for at beholde og JA til et CAU der kendetegnes ved at der er
højt til loftet. Jeg brænder for at skabe et arbejdsliv som
bedre kan kombineres med privatliv; når vi har der godt
hjemme gør vi også et godt job.

Min baggrund er; 4 års økonomiuddannelse, examen philo-
soficum, uddannet coach hos Sophia Manning og 12 år i
SAS som stewardesse, support på Inflight Service og HR
konsulent i People Development med ansvar for leder- og
medarbejderudvikling og rekruttering. Jeg har været for-
mand for Dragør Håndboldklub i to år og har god erfaring
med forenings- og bestyrelsesarbejde. Ellers er jeg mor til to
drenge og bor i Dragør med min mand som er purser i SAS.
Ved at stemme på mig, bidrager du også til at kvindeande-
len bliver mere repræsentabel for fordelingen på arbejds-
pladsen.

Sørg for at stemme på den som du tror vil arbejde hårdest
for de ting som er vigtige i dit liv. Ha’ et godt valg :-)

Valgindlæg R. fra A/H 2-8790 Vibeke Sagfossen
VALG

Jeg står meget uforstående over for de ting der foregår i
vores fagforening. Jeg har nu igennem et stykke tid forsøgt
at skrive indlæg til CAUTION, men dette har ikke været
muligt, da CAU’s bestyrelse først udsatte deadline for CAU-
TION, og senere helt undlod at bringe mine og andres ind-
læg. Denne censurering finder jeg dybt bekymrende.

Jeg vil gerne spørge jer medlemmer om det er den form for
fagforening som I ønsker? En fagforening, hvor vi som med-
lemmer ikke kan komme til orde selvom vi ønsker dette.
Alene fordi man er kritisk til de ting der foregår i bestyrelsen.

Skal vi som medlemmer censureres fordi vi er kritiske?

Man kan undre sig over, hvorfor bestyrelsen vælger at cen-
surere i medlemskabet, har de mon noget at skjule? I et
demokrati skal alle have lov til at komme med deres menin-
ger, så enkelt er det. Denne fremgangsmåde minder mere

om et diktatur. Jeg kan ikke bruge deres argument til noget,
da der ikke blev besluttet noget i retning af at vi skulle lukke
for denne debat på generalforsamlingen. Der blev heller ikke
stemt om at vi nu ikke måtte tale mere om denne sag i uraf-
stemningen. Man kan derimod diskutere, om det ikke ska-
ber mere debat og frustrationer at man ikke kan komme til
orde som medlem. Jeg betaler det samme i kontingent som
alle andre. Et kontingent der bl.a. går til vores medlemsblad,
men jeg må ikke ytre mine meninger i det. Hvis bestyrelsen
virkelig ikke ønsker uro, var det så ikke bedre at åbne op for
samarbejde og åbenhed i stedet for at lukke ned og skjule.

Skal medlemmer der ikke var med til generalforsamlingen,
ikke også have lov til at udtrykke deres meninger?

Skal medlemmer der ikke bryder sig om at stille sig op foran
en masse mennesker på en generalforsamling, ikke også
have mulighed for at skrive indlæg i CAUTION?

Valgindlæg S. fra A/P 2-0392 Peter Westh
VALG
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Skal medlemmer der var med, men som har opdaget vinkler
og ting der er sagt og sket i referatet ikke have lov til at skri-
ve indlæg i CAUTION?

Jeg kan godt forstå at man som medlem af denne fagfor-
ening kan have svært ved at overskue hvad al denne ballade
drejer sig om. En masse beskyldninger er fløjet igennem luf-
ten, alt sammen udokumenteret og derfor ubeviseligt. Men
når man fra en fagforenings side af, vælger at feje medlem-
mernes meninger ind under gulvtæppet, er det i min verden
et bevis for at de har noget at skjule. Derfor tænk jer godt om
når I sætter jeres kryds.

Nu er jeg nået til det der egentlig var mit oprindelige valg-
indlæg, men efter jeg er blevet censureret i vores medlems-
blad måtte jeg lige udtrykke min frustration og mening om
dette først. Vi skal alle gøre op med om vi ønsker en fagfor-
ening der censurerer i medlemsindlæggene, både nu og i
fremtiden. Hvis I vælger mig, vil jeg gøre alt for, at det ikke
sker igen.

Jeg har valgt at stille op til CAU’s bestyrelse. Jeg er af den
overbevisning og ser det som en nødvendighed, at vi må
ryste kortene lidt. Der har været for meget ballade i bestyrel-
sen det sidste stykke tid, det skal vi have stoppet. Det er
medlemmerne der bestemmer, hvem der skal ind i bestyrel-
sen, uanset hvad andre bestyrelsesmedlemmer siger og gør.
Vi som medlemmer skal ikke lade os true for at undgå, at en
stor del af bestyrelsen går.

Jeg vil arbejde for et samlet CAU. Der findes metoder som
bestyrelsen ikke har forsøgt endnu for at få samarbejdet op
at køre, så som at få en ekstern forhandler ind til at løse stri-
dighederne. Det er kun et spørgsmål om vilje, desværre vil
flertallet ikke den vej i øjeblikket og derfor må der nye kræf-
ter til.

Vi har behov for en forening der står sammen, lugter SAS
blod kan de forsøge at udnytte dette, derfor må bestyrelsen
sluge stoltheden og søge samarbejdet i stedet for krigen.

Jeg ønsker derudover, når de interne problemer er blevet
løst, at arbejde for at SAS bliver en bedre arbejdsplads end
den er i dag, hvor alle uanset alder, køn og familieliv kan få
det hele til at hænge sammen.

Jeg ønsker at arbejde for en fagforening der kæmper for at
opnå den højeste fællesnævner i stedet for den laveste.

Vi har i øjeblikket en skæv fordeling af pensionerne og dette
skal løses således, at alle kommer op på den højeste pen-
sion.

Dem der flyver kort føler de arbejder mere end dem der fly-
ver langt, dette skal ikke gå ud over dem der flyver langt, der-
imod skal dem der flyver kort arbejde mindre.

Sidst men ikke mindst så har vi de sidste mange år givet alt
for meget på lønnen, dette skal og må vi have tilbage. Det
kan ikke være meningen at vi som gruppe skal betale for
diverse ledelsers dårlige strategier og kartelbøder. Det må de
selv klare, eller som det mindste give os vores løn tilbage
igen.

SAS skal være den arbejdsplads i Norden, hvor der er de
bedste forhold og den bedste løn, ellers kan vi ikke tiltrække
de bedste medarbejdere.

Jeg håber på at få mulighed for at gøre en forskel, således at
vi igen kan kigge fremad i en tid, hvor vi forhåbentlig skal
tale om at udvide i stedet for at skære ned.

Med venlig hilsen
Peter Westh
20392
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Sygdom under ferie skal udløse erstatningsferie

Den danske ferielov strider mod EU-direktivet om arbejdstid
og to nye EU-domme. Det vurderer en arbejdsgruppe under
Beskæftigelesministeriet. Lønmodtagere bør derfor have ret
til erstatningsferie, hvis de er blevet syge i deres almindelige
ferie, mener arbejdsgruppen, som FTF har deltaget i. FTF
advarer dog mod, at den nuværende ret til femte fireuge kan
blive ”spist” som karensdage.

En arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriets imple-
menteringsudvalg om ferieloven har i dag sendt sin rapport
til ministeren. Den indeholder bl.a. et forslag om at ændre
ferieloven, så lønmodtagere, der bliver syge i ferien, får ret til
erstatningsferie. Rapporten beskriver forskellige modeller, fx
at man først får ret til erstatningsferie efter et antal karens-
dage. Udvalget har dog ikke kunnet samle flertal for en
bestemt model. 
FTF mener, at man skal gøre det så simpelt som muligt for
at undgå bureaukrati. Formand for FTF, Bente Sorgenfrey,
siger: 

”Jeg håber meget, at ministeren lytter til forslaget og kom-
mer med et lovforslag snart. Vores nuværende regler er i
strid med reglerne i hele EU, og lønmodtagerne har krav på
samme beskyttelse her som i andre lande. Det arbejdsgrup-
pens medlemmer også enige om". 

Når det gælder de konkrete modeller, advarer Bente
Sorgenfrey imod, at den femte ferieuge, som man i 30 år har
haft ret til i Danmark, risikerer at blive brændt af på karens-
dage. 

"Det vil reelt forkorte den enkeltes ferie. Og jeg er uforståen-
de overfor, at ministeriet og arbejdsgiverne mener, at man
ikke skal have ret til erstatningsferie i den femte ferieuge,
bare fordi arbejdstidsdirektivets mindstekrav er fire uger for
hele EU. Anerkender de ikke den femte ferieuge som rigtig
ferie eller hvad?”, spørger FTF's formand.
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Du skal være opmærksom på, at du som grænsegænger, har
ret til feriedagpenge, når du holder ferie, hvis du i optjenings-
året (kalenderåret) har modtaget syge-/barselsdagpenge fra
kommunen.

Når man har været syg eller på barsel, og man har fået udbe-
talt dagpenge fra kommunen, har man typisk ikke ret til løn
under hele sin ferie. Det er for disse perioder du kan søge om
feriedagpenge.

Betingelser for at få udbetalt feriedagpenge 
Du kan godt have optjent retten til feriedagpenge uden at
have ret til at få dem udbetalt. Du skal opfylde følgende betin-
gelser for at få udbetalt feriedagpenge:

• Du skal være medlem af en dansk a-kasse 
• Du skal have ret til dagpenge i ferieperioden – også når du

er i job. 
• Du skal som grænsegænger være lønmodtager 
• Du skal have afholdt egen optjent ferie 
• Du skal rent faktisk holde din ferie 

Brug feriedage fra arbejdsgiver først
Har du optjent feriepenge hos din arbejdsgiver, skal du bruge
de feriedage først. Du kan kun få feriedagpenge, når al anden
ferie er holdt. Det vil sige, at du skal bruge dagene på dit ferie-
kort eller Feriekontobevis, inden du kan få feriedagpenge.
Hvis du ikke har brugt disse dage, får du afslag på din ansøg-
ning om feriedagpenge. 

Kan jeg både få feriepenge og feriedagpenge
Du kan have ret til at få både feriepenge og feriedagpenge. Det
sker, når du i løbet af optjeningsåret har optjent egne feriepen-
ge hos en arbejdsgiver i nogle perioder og modtaget syge-
/barselsdagpenge i andre perioder. 

Højst 25 feriedage
Ifølge den danske ferielov har du højst ret til 25 dages ferie.
Hvis dine samlede antal feriedage giver færre end 25 ferieda-
ge i alt, er det ligetil. Du afholder du først din egen optjente
ferie. Bagefter afholder du de feriedage med feriedagpenge,
du har ret til. 

Mere end 25 feriedage sammenlagt
Det er mere kompliceret, når dine egne optjente feriepenge og
dine feriedagpenge samlet giver dig ret til flere end ferielovens
25 feriedage. I den situation bliver dine 25 dage fyldt op forfra
med din egen optjente ferie og bagfra af dage med feriedag-
penge. På dage, hvor de to former for feriepenge lapper over
hinanden, får du udbetalt begge dele. 

Et eksempel: 
Du har optjent 23 dages ferie med feriepenge fra din arbejds-
giver – og 15 dage med feriedag-penge. 
De første ti dage får du udelukkende egne feriepenge
Fra den 11. – 23. dag får du både feriepenge og feriedagpenge.
Fra d. 23. dag får du udelukkende feriedagpenge. 

Med eksemplet kan du få feriedagpenge fra din 11. feriedag.
Det kan du. fordi du kun skal holde det, der svarer til forskel-
len mellem 25 feriedage og antallet af dage med feriedagpen-
ge. 

Hvordan søger jeg om feriedagpenge?
Inden ferieåret starter 1. maj modtager du et brev med en
ferieopgørelse fra FTF-A. Det er en opgørelse over, hvor
mange feriedage med feriedagpenge, du har ret til. 

Søg via Tast Selv
Du kan søge om feriedagpenge via vores hjemmeside
www.ftf-a.dk under punktet Tast Selv. Du skal bruge dit cpr-
nummer og den pinkode, du har fået tilsendt. Hvis du ikke har
en pinkode, kan du bestille en via Tastselv.

Overføre feriedagpenge
Du kan ikke overføre feriedagpenge til et andet ferieår. Det
betyder, at du skal afholde din ferie, inden næste ferieår star-
ter 1. maj. Har du ikke søgt om feriedagpenge inden 31. maj,
er dine feriedagpenge gået tabt. 

For at være på den sikre side skal du ansøge om feriedagpen-
ge senest en måned før, din ferie starter. Dermed sikrer du, at
pengene bliver udbetalt i rette tid. 

Du er altid velkommen til at kontakte FTF-A, hvis du har
spørgsmål. Vi guider dig også gerne gennem Tast Selv, hvis du
har brug for det. 

Info til Øresundspendlere:
Feriedagpenge–også for dig der er grænsegænger
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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.

4.  Jeg sikrer mine efterladte.

5.  Min arv bliver der hvor jeg vil have det.

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.

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

´´Det er aldrig for
tidligt at lave 
testamente, men
det kan hurtigt 
blive for sent´´

Er du én af de 500.000 danskere der endnu
ikke har lavet testamente?

Ring fo
r e

t u
forpligtende

tilb
ud på d

in sa
g

Hvorfor skrive testamente?
Fordi der er mindst 10 gode grunde til at gøre det:

FØRSTE MØDE ER GRATIS. 
DEREFTER AFTALT SALÆR



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

Årene som alenemor

Mange solferier

Fyringsrunde på job

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.

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