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ValgX

Kandidatopstillingen er foretaget ved lodtrækning!
Læs denne vejledning grundigt igennem inden du sætter dine X’er!

Vejledning til udfyldelse af stemmeseddel:
1. Da valget sker elektronisk, vil du den 31. oktober modtage en mail fra valgudvalget, 

som indeholder et link til selve afstemningen.
2. For at logge ind i valgsystemet skal du bruge dit CPR.NR.
3. Afgivelse af din stemme sker ved markering med ”X”
4. Der skal vælges 1 ordinær A/S for 2 år, 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer for 2 år,  

1 ordinært bestyrelsesmedlem for 1 år, én 1. suppleant, én 2. suppleant og én 3. suppleant.
5. Der kan maximalt sættes 6 ”X”er – dog maximalt 1 ”X” per kandidat.
6. Når du har sat dine ”X”er, skal du være opmærksom på, at du skal bekræfte de indsatte 

”X”er, før selve registreringen er sket. Der findes en fortryd-knap, som du kan bruge, 
hvis du har sat dine krydser forkert, men når du har trykket på ”BEKRÆFT STEMME”,  
har du ikke mulighed for at lave dit valg om.

7. Afstemningen afsluttes kl. 12:00 den 13. november 2013.
8. Selve afstemningen foregår naturligvis anonymt.
9. Skulle du af en eller anden årsag ikke have modtaget linket, bedes du kontakte Aion – 

Assembly Voting Hotline på mail: cau@aion.dk eller telefon 26 12 25 20 (kl.8-20).

Med venlig hilsen
VALGUDVALGET/Henrik Spiermann, Janette Weng, Freja Johansen

V A L G  T I L  B E S T Y R E L S E V A L G  T I L  B E S T Y R E L S E

CAU VALG 2013
Kun CAU medlemmer kan stemme!

Brug din 
stemme!
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Opstillede kandidater
til CAU’s bestyrelsesvalg 2013/2014

V A L G  T I L  B E S T Y R E L S E V A L G  T I L  B E S T Y R E L S E

1. Jean Pierre Schomburg 2. Søren Johansen 3. Carsten Grankow

5. Merete Scheel

4. Jacob Svane

8. Peter Westh6. Robert Hoffmeier 7. Christa Cere

Kenneth Leth9. Brian Daugaard10. Karoline Bülow Dunér11.
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Jean Pierre Schomburg

V A L G I N D L Æ G

Mit navn er Jean Pierre Schomburg. Jeg er 
purser og har været ansat i SAS siden 1990. 
Jeg har siddet i CAU’s bestyrelse af flere om-
gange, og er klar til endnu en periode. Derfor 
stiller jeg mig igen til rådighed for CAU.

Jeg stemte nej til aftalen OK12 med afståelse af 
en månedsløn. 

Ved forhandlingerne med SAS i november 
2012 stod jeg ret alene i CAU’s bestyrelse. Jeg 
sagde nej til at indgå aftalen med SAS. Et fler-
tal i bestyrelsen ville noget andet. Resultatet 
kender alle i dag.

Jeg kan ikke løse alle jeres problemer, men 
en stemme på mig vil arbejde for, at der ikke 
kommer lønnedgang og forringelser ved de 
kommende overenskomstforhandlinger. 

• Vi skal have genskabt respekten fra ledelsen 
til Cabin Crew.

• Vi skal have bedre balance mellem arbejds-
liv og privatliv.

• Vi skal have indflydelse på fridage.
• Vi skal have en permanent deltidsaftale.
• Vi skal have klare tolkninger så vi kender 

vores hverdag.
• Vi skal forbedre vores løn og pensionsord-

ninger.

CAU’s styrke ligger i medlemmernes opbak-
ning. Din fagforening er, hvad du gør den til. 
Din stemme er vigtig for demokratiet – valget 
er dit.                 

Af A/P 2-9508 

Jean Pierre Schomburg
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V A L G I N D L Æ G V A L G I N D L Æ G

Søren Johansen

Jeg vil endnu engang tilbyde at stille mit 
mandat til rådighed  for en ny periode i CAU’s 
bestyrelse,  efter at have været  en del år i 
bestyrelsen og  har arbejdet hårdt for at CAU’s 
medlemmer kan få en fremtid i SAS. 

Har oplevet flere forskellige typer bestyrelser 
i CAU på godt og ondt. Enten med fraktioner 
eller illoyalitet, men heldigvis også med 100% 
fungerende bestyrelser, hvor vi kunne stole på 
hinanden og der var højt til loftet, hvor alle i 
bestyrelsen kom til orde og blev respekteret. 

Jeg ønsker for fremtiden at arbejdet i CAU 
igen bliver et sted, hvor intriger og illoyalitet 
ikke længere eksisterer, og hvor fokus bliver 
medlemmernes interesser og CAU bliver en 
respekteret samarbejdspartner overfor SAS. 

CAU skal i fremtiden samarbejde med vores 
arbejdsgiver, i stedet for i dag,  hvor historien 
desværre viser, at CAU og SAS har brugt tiden 
på at modarbejde hinanden.

Fokus på arbejdet i CAU skal være at en 100% 
fuldtidsstilling igen skal være så tålelig, at alle 
kan holde til et helt liv i SAS ud fra et arbejds-
miljø synspunkt, en løn og pension vi kan leve 
af, og samarbejdet med SAS skal være opti-
malt og med gensidig respekt og ikke mindst; 
stoltheden tilbage i jobbet som cabincrew.

Med venlig hilsen
Søren Johansen

Af A/P 2-8862 

Søren Johansen
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Carsten Grankow 

V A L G I N D L Æ G

Undertegnede stiller op til valget i CAU, for at 
vi med alle midler kæmper for at få bedre for-
hold og arbejdsvilkår for alle CC. Det vi tabte 
i november er væk, men vi kan stadig vise, 
at vi er rede til at tage handskerne op igen til 
februar, så vi ikke får yderligere forringelser i 
bl.a. løn, forsikringer, pension og arbejdstid.

Jeg var en af de 7, der sad i vedtægtsudvalget 
og ville have reducering i bestyrelsen, så vi fik 
en mere handlekraftig og beslutsom ledelse 
i CAU. Det ville man ikke, og jeg er bekymret 
for, at det besværliggør beslutningerne.

Vi er mennesker! Og alle har ret til ordentlige 
muligheder for at være sammen med børn, 
familie og venner.

Med venlig hilsen
A/P Carsten Grankow

Af A/P 2-3664 

Carsten Grankow
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Jacob Svane

V A L G I N D L Æ G

Kære kollegaer,

Jeg stiller op for A/H gruppen, og har fløjet i 
SAS siden 1999 som A/H, og har fløjet kombi-
neret kort/langt siden 2003.

Jeg er overbevist om at jeg nu er godt rustet til 
posten, da jeg i mine 15 års flyveerfaring har 
oplevet en masse udfordringer, på godt og 
ondt også som familiemenneske.

Jeg er gift med Jui og vi har været gift i 15 år, 
og vi har sammen William på 11 år og Victoria 
på 14 år sammen.

Mine store interesser ligger blandt andet i 
den ringe dialog eller mangel på samme, som 
foregår medarbejdergrupperne imellem, og 
som oftest fører til tolkninger i stedet for 
egentlig dialog.

Jeg har også en stor interesse i vores deltids-
ordninger, som for de fleste deltidsflyvende 
stadig har svært ved, om det er 80% 75% 60% 
o.s.v., at få arbejde og familieliv eller fritidsin-
teresser til at hænge sammen, på trods af at 
være gået ned i arbejdstid/løn.

Jeg interesserer mig for mulighederne og hå-
bet for os allesammen fremadrettet, og troen 
på, at vi sammen står stærkere, til stadighed 
for at kunne kombinere et flyvende og socialt 
liv.

A/H Jacob Svane

Af A/H 2-1226

Jacob Svane
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V A L G I N D L Æ G

Hvad vil jeg arbejde for?

En overenskomst der gør det muligt for den 
enkelte, ung eller ældre, med eller uden børn, 
gift samboende eller single at kunne udføre et 
job i luften på gode vilkår.

Klokkeklare aftaler.

Med venlig hilsen
Merete Scheel

Merete Scheel

Af A/P 2-5458 

Merete Scheel
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Kære kollegaer,

Efter mange og grundige overvejelser stiller 
jeg mit kandidatur til rådighed, til valget som 
bestyrelsesmedlem af CAU.

Jeg har tidligere siddet i en periode på 4 mdr. 
i CAU´s bestyrelse og fået et godt indblik i 
den store mængde arbejde, der er i forenin-
gen. Samtidig oplevede jeg også det store 
engagement og den dedikation der er fra 
andre bestyrelsesmedlemmer. Og ikke mindst 
engagementet hos alle jer gjorde lysten til en 
ekstra indsats for medlemmerne endnu mere 
nærværende.

Og det er den lyst der skal findes frem i den 
nye bestyrelse, der bliver valgt til generalfor-
samlingen. 

Sammen med lysten, skal evner og ressourcer 
også være til stede.

Det primære mål for samtlige bestyrelses-
medlemmer må og skal være: viljen, evnerne 
og lysten til at arbejde for samtlige medlem-
mer af CAU, og være i stand til at tilsidesætte 
egne politiske og personlige motiver. Uden 
dette kan bestyrelsen ikke fungere optimalt, 
hverken internt eller eksternt, dette er et abso-
lut krav til bestyrelsen vi alle som medlemmer 
rettelig kan have, men som flere gange de 
seneste år ikke er blevet opfyldt til fulde.

Vi har alt for mange gange oplevet bestyrel-
ser, der har været splittede på grund af per-
sonlige uoverensstemmelser og andet fnidder. 
Det er og bliver uanstændigt og er desværre 
en stor hæmsko, for at opnå de optimale re-
sultater i samarbejdet med vores arbejdsgiver.

Samtidig viser tidligere forhandlingsforløb, at 
ressourcerne ikke har været tilstrækkelige.
Jeg er 120 % overbevist om, at viljen har været 
til stede, men hele forhandlingsprocessen og 

de ting vi som medlemmer og bestyrelse bli-
ver mødt med, er så komplicerede og overvæl-
dende, at tiden er inde til at sadle om.

Vi skal møde vores arbejdsgiver med en 
ligeværdig styrke og en måde at opnå dette 
på er ved at indgå i et samarbejde med andre 
foreninger i en større sammenhæng. Samtidig 
skal vi bibeholde det tætte og vigtige samar-
bejde med CAU´s egne medlemmer og aldrig 
glemme at vi er der for VORES medlemmer.

Ved at indgå et formaliseret samarbejde i 
en hovedorganisation sammen med andre 
cabin crew foreninger bliver, ikke kun magten 
større, men vi får del i så mange ressourcer 
som på nuværende tidspunkt er uden for 
vores rækkevidde. 

Vi vil samtidig få en stor organisation i ryggen 
og kan dermed også være med til at præge 
de politiske beslutningsprocesser. Vi ser hele 
tiden, der kommer direktiver fra EU om øget 
produktivitet, og det virker som om EU kom-
missionen er fuldstændigt ligeglade med, at 
det er mennesker vi flyver rundt med og ikke 
grise og køer. Bare billetpriserne kommer så 
langt ned som muligt, at både cockpit og ca-
bin crew kan være på arbejde i op til 22 timer 
pr døgn og starte duty midt om natten.

Disse og mange flere absurditeter har vi mu-
lighed for at forhindre jo større og stærkere vi 
er.

Styrke er et af de store nøgleord i alt fagfor-
eningsarbejde. Det er både styrke i CAU og 
styrke i de store organisationer. Tankegangen 
bag en hvilken som helst forening er, at jo 
flere medlemmer der er jo større gennem-
slagskraft og styrke vil der være.

CAU må og skal erkende, at vi ikke længere 
ejer den styrke, der skal til, for at opnå rime-
lige arbejdsforhold.

Robert Hoffmeier

V A L G I N D L Æ G

Af A/H 27208

Robert Hoffmeier
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V A L G I N D L Æ G

Arbejdsgiverne møder om med topprofessio-
nelle forhandlere og højt profilerede direktø-
rer og bestyrelsesmedlemmer.

Selvfølgelig bør vi gøre det samme, det er så-
dan det foregår på det Danske arbejdsmarked.
Det er desværre ikke tilstrækkeligt at have et 
pr bureau og en sagfører i baggrunden.

Omstillingen kan ikke ske for hurtigt.

Den nuværende bestyrelse erklærer at i 90% af 
tvivlsspørgsmål, vi som medlemmer henven-
der os med, er så stor usikkerhed i den tekst 
(jeg vil ikke engang kalde den en aftale), der er 
nedfældet, at vi skal flyve og så bagefter tager 
CAU det op med SAS.

DET KAN SIMPELTHEN IKKE VÆRE GODT NOK.

Jeg vil give Jer mit engagement, min ærlighed, 
mine evner til samarbejde, min integritet og 
min tid.

Jeg vil love jer, at jeg ikke under nogen om-
stændigheder vil indgå i forskellige former 
for eventuelle intriger, så hellere melde mig 
ud af bestyrelsen, og jeg vil på det kraftigste 
modarbejde dannelsen af disse.

Jeg vil arbejde for at CAU bliver tilknyttet en 
større organisation sammen med andre cabin 
crew foreninger og på sigt få styrket det Euro-
pæiske samarbejde, så vi også i EU sammen-
hænge står stærkt.

Jeg vil arbejde for et ligeværdigt samarbejde 
med arbejdsgiveren, men med CAU´s med-
lemmer som 1. prioritet.

Jeg kan ikke love forhold, der er så meget 
anderledes end nu, men JEG KAN LOVE JER, at 
jeg vil gøre mit yderste for at gøre det mere 
tåleligt, det er der efter min mening plads til, 
OG JEG VIL TIL HVER EN TID ARBEJDE FOR AT 

FORHOLDENE BLIVER BEDRE, JEG VIL BARE 
IKKE LOVE DET.

Jeg håber, at så mange af jer som muligt vil 
stemme på mig. Samtidig ønsker jeg alle et 
rigtigt godt valg. Og jeg ved det er sagt før, 
men denne gang er det af yderste vigtighed, 
at CAU får så stærkt et mandat som muligt så 
vi ved, at vi med sindsro kan arbejde for og i 
den tid, der kommer.

Den sidste del af mit valgindlæg tilegner jeg til 
de medlemmer af den nuværende bestyrelse, 
der har valgt at trække sig fra bestyrelsen og 
ikke genopstiller.

Kære alle, tusinde tak for jeres utroligt store 
engagement og arbejdsindsats. Det er ikke 
kommet uden blod, sved, tårer og hårde 
kampe. Det har betydet personlige omkost-
ninger og mange kræfter. Men I har hele tiden 
kunnet holde fokus og det har været for os i 
har gjort det.

Et ydmygt tak for mig er langt fra tilstræk-
keligt, men forhåbentligt føles det som et 
skulderklap trods alt. TAK.

Venlig hilsen
Robert Hoffmeier
AH / AL A2 CRJ
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Christa Cere

V A L G I N D L Æ G

Skal vi bare give op??

NEJ, det mener jeg bestemt ikke vi skal… Det 
kan virke dybt uoverskueligt og umiddelbart 
naivt at tro på bedre tider samt en fremtidig ac-
ceptabel overenskomst i 2014 - men jeg vælger 
alligevel at vende billedet om, der er bestemt 
plads til forbedringer.
Jeg tror at de fleste af os efter november 2012 
føler os voldsomt forrådt af vores tidligere 
højtskattede firma, et firma vi med stolthed har 
båret i hjertet og som vi/jeg altid har taget i 
forsvar. Arbejdspresset er blevet enormt, rum-
meligheden markant mindre og vores familie/
privatliv betaler den højeste pris!  

Hvordan kan vi forsvare at vi arbejder op til 7 
weekender i træk og at man i en periode på hele 
70 dage kun har 1 friweekend? Det kan jeg ikke 
forestille mig findes på ret mange andre danske 
arbejdspladser, hvis det da overhovedet findes.

Hvordan kan det lade sig gøre at vi flyver det 
halve Europa tyndt (oftest 12-timers dage), 
hvorefter vi begiver os ud på diverse langruter, 
med minimum 1 mistet nattesøvn og op til 9 
timers tidsforskel… Uden at blive belønnet, 
hverken i form af løn eller fridage? 

Hvordan kan det være muligt at man ved for-
sinkelse og oftest meget senere hjemkomst, ikke 
får nogen form for overtidsbetaling?

Hvorfor er det, at der skal gå minimum 4 dage 
mellem øst/vest flyvninger, men at man efter 3 
fridage godt kan flyve 12 timers kortrute produk-
tion (på uhensigtsmæssige tider af døgnet), for 
så dagen efter at flyve i den modsatte retning?

Hvad er årsagen til at vi ikke skal have nogen 
form for indflydelse på vore optjente F36-dage? 

Hvordan kan SAS tillade sig at ”stjæle” en 
optjent produktionsfridag inden hver ferie, F22-
dage, orlov etc.?

Hvilken arbejdsplads tilbyder deltid, men lader 
deres medarbejdere arbejde fuld tid i op til 3 
uger? Jeg mener klart at F88-dagene bør spre-
des ud på måneden og ikke tildeles i klynger.

Hvilke andre selskaber har de sidste 10 år kun gi-
vet sine ansatte lønnedgang og øget arbejdstid?

Mit navn er Christa Philipa Cere, jeg er 36 år 
og har været ansat i SAS i 15 år (siden oktober 
1998). Jeg er A/S og har fløjet 100% kort/langt 
i snart 12 år, men er dog for nylig gået ned på 
75%. Jeg er mor til 2 dejlige børn, Sofia på 7 år 
og Luca på 3 år. Jeg elsker mit job i luften og ikke 
mindst mine mange fantastiske kolleger.

At stille op til CAU´s bestyrelse har været under 
overvejelse de senere år, men grundet det øgede 
arbejdspres, små børn og manglende opbak-
ning hjemmefra, har jeg ikke følt mig i stand til 
at kunne gå ind i det faglige arbejde med fuldt 
engagement - men nu, hvor jeg er gået ned i tid 
og børnene har smidt bleen, har jeg besluttet at 
tiden er inde.

På trods af, at jeg ikke har stor erfaring med 
fagforeningsarbejde, føler jeg at mine 15 år i sel-
skabet vil kunne bidrage med en erhvervsmæs-
sig erfaring og indsigt, som vil kunne bruges i 
CAU. Jeg er ydmyg over for udfordringen, men 
jeg står ved mine holdninger og tør sige dem 
højt!

Hvis mine ”mærkesager” er ansættelsesforhold, 
som også du er utilfreds med, vil en stemme på 
mig være vejen til, at de bliver bragt op i CAU. 
Jeg giver ikke op, men stiller derimod op til 
kamp…

Der er KUN plads til forbedringer…!!!

A/S Christa Philipa Cere (2-6529)

Af A/S 2-6529 

Christa Cere
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Peter Westh

V A L G I N D L Æ G

Hej, mit navn er Peter Westh. Jeg er A/P siden 
2007, har fløjet i SAS siden 1998 både som A/H, 
A/S og nu A/P. Jeg har været 5 år i MiR og 3 år 
i CAU’s bestyrelse. I MiR har jeg beskæftiget 
mig meget med arbejdsmiljødelen. I CAU har 
jeg beskæftiget mig med tjenestegøring og 
deltaget i slingforhandlinger samt overens-
komstforhandlinger. Jeg har været igennem 
en del i CAU, men har altid stået ved mine 
holdninger og meninger.

Jeg er fraskilt og har to piger på henholdsvis 
7 og 9 år. Jeg er et ærligt menneske, der tror 
meget på de demokratiske værdier. 

CC har i november leveret besparelser og for-
ringelser der er helt vanvittige og totalt uhørte 
andre steder på det danske arbejdsmarked. Vi 
arbejder nu med en overenskomst der sætter 
store krav til den enkelte, både hvad angår 
arbejdstid samt lønforhold. Alligevel frygter 
vi, at SAS kommer igen ved næste overens-
komstforhandling i 2014 og kræver yderligere 
besparelser. Vi må nu stå sammen og kæmpe 
for at få genoprettet nogle af de urimelighe-
der, der blev trukket ned over hovedet på os 
sidste november.

Der er kun plads til forbedringer ved overens-
komstforhandlingerne i 2014 og her er nogle 
af de punkter der bør arbejdes for:

• At få F7S dage eller tilsvarende tilbage, så 
der bare er en lille mulighed for at få pri-
vatliv og arbejdsliv til at hænge sammen, 
uanset hvor i tilværelsen man befinder sig

• Flere weekendfri
• At man kan holde til at arbejde et helt ar-

bejdsliv på 100%
• Et mere retfærdigt deltidssystem
• Ikke at levere mere på løn, men som mi-

nimum følge det øvrige arbejdsmarkeds 
lønstigninger

• Ikke at levere mere på pension og diæter
• Bedre crewmad samt mulighed for at ind-

tage maden på de rette tidspunkter
• En bedre sameksistens mellem vikarer og 

fastansatte f.eks. mulighed for at købe vika-
rer til produktion

Slutteligt vil jeg blot sige, at jeg kan samar-
bejde med alle. Det er jer som medlemmer, der 
suverænt sammensætter CAU´s bestyrelse. 
Så benyt dig af din mulighed for at gøre en 
forskel og brug din stemme ved valget.

Med ønsket om en god og lykkebringende 
fremtid for CAU og dets medlemmer

Peter Westh

Af A/P 20392 

Peter Westh
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Kenneth Leth 

V A L G I N D L Æ G

Jeg har været i SAS systemet siden 1982 og 
været flyvende siden 1989. Vi har været udsat 
for mangt og meget de sidste 6 år og fald-
skærmen som skulle have foldet sig ud for os, 
åbnede sig desværre ikke. Det har været en 
hård landing for os.

Jeg vil stille mit kandidatur til rådighed for 
CAU og medlemmerne og yde mit bedste for 
at vi kan får en konstruktiv dialog i foreningen 
og med SAS. Holde SAS i kort snor, så vi kan 
få en fremadrettet dialog op at køre.

Jeg vil samtidig takke vore tidligere kolleger, 
som har ydet en stor indsats for foreningen 
og os.

Bedste hilsner
Kenneth Leth A/P
21348

Af A/P 21348  

Kenneth Leth
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Brian Daugaard 

V A L G I N D L Æ G

Kære kolleger,
Så er det tid til valg til CAU’s bestyrelse igen. 
Det er en tid, hvor det er af største vigtighed 
for dig, at de tillidsfolk, som repræsenterer os 
cabin crew i SAS, er klar til at tage arbejds-
handskerne på. 

Jeg har været ansat i SAS i 17 år, og jeg kom 
fra Maersk Air. I begge luftfartsselskaber har 
jeg haft tillidshverv, da jeg brænder for, at vi 
cabin crew har nogle god løn-, pensions- og 
arbejdsforhold, som vi skal kunne holde til i et 
helt arbejdsliv. Jeg har tidligere været en del af 
CAU’s bestyrelse fra 2003-10 med tillidshverv 
som næstformand, kasserer, ressourcekoor-
dinator og medarbejderrepræsentant (SAS 
Danmark og SAS Group (2. suppleant)). Jeg 
har deltaget i adskillige tillidsmandskurser, 
diplomlederuddannelseskurser og forhandlet 
overenskomster.

Alt dette har givet mig en solid baggrund til at 
kunne udøve hvervet som tillidsmand. Jeg er 
et engageret og socialbevidst menneske, samt 
en arbejdshest som går 110 % ind i tillidshver-
vet. Jeg kan godt lide at være nytænkende og 
at have mange bolde i luften. 

I vores overenskomst er der plads til mange 
forbedringer. De vilkår vi arbejder efter på 
nuværende tidspunkt er ikke gode nok. Alle 
er hårdt ramt af de ændrede vilkår, og jeg er 
bevidst om, at de ændrede vilkår har fået stor 
indflydelse på tilværelsen som cabin crew i 
SAS. Der skal være plads til alle, det være sig 
den enlige mor, den ældre kollega, den sven-
ske kollega eller danske kollega.

Vi skal stå sammen for at kunne nå vores mål. 
Vi skal være åbne overfor alle synspunkter og 
meninger. Vi skal have en åben dialog. Hvis vi 
står sammen så har vi også en fremtid sam-
men…

Du har nu muligheden for at gøre din ind-
flydelse gældende på sammensætningen af 
CAU’s bestyrelse ved at stemme til CAU valget. 
Det er din fremtid!

Hav et godt valg!

Med venlig hilsen
AP Brian Daugaard

Af A/P 2-3934 

Brian Daugaard
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Karoline Bülow Dunér 

V A L G I N D L Æ G

Jeg har været ansat i SAS siden 1977, startede i 
SAS Commuter og flyver nu som A/H 80% K/L.

Jeg mener vi skylder CAU stor respekt for de-
res indsats der gør, at vi stadigvæk har så god 
en arbejdsplads. Og at de skiftende bestyrel-
ser gør et meget stort arbejde, ofte når ingen 
andre har orket.

Men når det er sagt mener jeg det er tid for en 
forandring. Alt for mange taler om CAU og ”os 
andre”, og følger ikke at CAU repræsenterer 
dem.

Vi har alle forskellige behov og ønsker. Vi er en 
stor gruppe med børn, med behov for aftaler 
om deltid, barsel, barns 2. sygedag m.v. Men 
der er også en stor gruppe uden børn, som har 
været i firmaet længe og det er vigtigt at de 
respekteres f.eks. i forbindelse med deltid og 
ferie.

Vores fagforening skal beskytte os, når vi har 
brug for det ved f.eks. sygdom og personlige 
problemer, og den skal skrive aftaler der gør, 
at vi kan have vores arbejde til vi pensioneres, 
hvis vi ønsker det. Men vi må ikke skrive af-
taler, der blokerer for at nogen i perioder har 
overskud til at yde lidt ekstra.

Jeg har børn, 2 små børn + 2 teenager bonus-
børn, og jeg er gift med en svensker, der også 
flyver. Vi bor i Sverige. Det giver en kompleks 
hverdag, hvor ting som arbejdstid, standby 
udkaldstid, fridage, privat bytte og lign. fylder 
meget. Og jeg forstår godt frustrationen, når 
man ikke kan få sit skema til ”at gå op” med 
livet uden for SAS.

Jeg er glad for at arbejde i kabinen i SAS og 
jeg vil gerne være med til at vores fagforening 
skriver gode og fleksible aftaler, så vi alle – 
trods vores forskellighed – kan være glade for 
vores arbejde i SAS.

Med venlig hilsen
Karoline Bülow Dunér

Af A/H 2-2037

Karoline Bülow Dunér
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H U S K

HUSK
CAU’s ordinære general-
forsamling 

Torsdag den 14. november 2013
kl. 10.00

På Park Inn Hotel
Engvej 171
2300 København S

Medlemsregistrering og  
registrering af fuldmagter sker 
imellem kl. 09.00 og 10.00, hvor 
der ligeledes vil være morgen-
mad.

Vel mødt!


