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Pia Beck Stæhr – genopstiller som kredsformand 
 

 

Jeg ønsker at genopstille, da jeg føler, at der stadig er mere krudt og gejst i mig til at varetage denne plads. Tiden vi lever i, med 
en så hastig udvikling, byder på så megen forandring, at arbejdet i kredsen fortsat er spændende, da vi hele tiden skal forsøge 
at følge med og tilpasse os. 
 
Vi skal som kreds fortsat være relevante - Måske mere end nogen sinde, da både medlemmer og tillidsvalgte giver udtryk for, at 
det vi som kreds tilbyder, er det, de efterspørger. Vi skal altid gøre os umage for at gøre tingene bedst muligt og ikke kun ‘godt 
nok’ - Vi skal til enhver tid være lyttende og reflekterende for, hvad vores medlemmer har på sinde og især, hvor der er 
udfordringer. 
 
Vi skal være behjælpelige med at støtte op og hjælpe kredsens tillidsvalgte, så de er bedst muligt klædt på med hensyn til viden 
og uddannelse, for at være de dygtige tillidsvalgte som det kræver, for at gøre en forskel og være en naturlig sparringspartner 
for medlemmer og virksomhedsledelse. 
 
Jeg vil arbejde med det, der betyder mest for os alle, at vi har et godt arbejdsliv - og det har vi kun, når privatlivet og et godt 
arbejdsliv hænger fornuftigt sammen, og der er passende fleksibilitet, begge veje. 
 
Hvis vi skal lykkedes med at oparbejde trivsel og et godt arbejdsliv i vores sektor, kræver det, at det faglige system og 
arbejdsgivere spiller hinanden gode. Det er en klar forudsætning - For vi lykkes kun ved en fælles indsats, og det vil jeg gerne 
være med til at løfte i en periode mere, som kredsformand i Finansforbundet Kreds Øst.  
 

Kim Frederiksen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Mit navn er Kim Frederiksen, jeg er 55 år, gift og har to børn på 5 og 9 år. Til dagligt arbejder jeg som Senior IT-og Data-
specialist for IBM Danmark, hvor jeg har været i godt 29 år. I min fritid er jeg ivrig faldskærms springer, privat-pilot og sejlbåds 
entusiast.   
 
Jeg har været tillidsmand i godt 9 år, er formand for Den faglige personaleforening i IBM, medlem af IBM's samarbejdsudvalg 
(SU), arbejdsmiljørepræsentant på IBM’s hovedsæde, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i IBM Danmark, og så har jeg 
også siddet i Finansforbundet Kreds Øst bestyrelsen i snart 8 år. Her er mine primære fokusområder IT, Digitalisering og 
arbejdsliv. 
 
I mit daglige arbejde hos IBM Danmark, sidder jeg i dag som Operation manager i en salgsorganisation. Da jeg kommer fra en 
større IT virksomhed med 200+ medlemmer i Finansforbundet, har jeg naturligt særligt fokus på, hvordan IT påvirker vore 
medlemmers arbejdsvilkår og dagligdag. Vi er konstant udsat for transformation og øget digitalisering .... et barskt og til tider 
opslidende miljø. 
 
Koblingen mellem det finansielle marked og IT markedet, finder jeg derfor yderst interessant. Mange jobs i det finansielle 
område har allerede markant ændret karakter, og denne udvikling accelererer blot fremover. Jeg vil gerne hjælpe til i 
Finansforbundet Kreds Øst bestyrelsen de næste 2 år og gøre mit til, at vores medlemmer bliver bedre rustet til fremover at 
kunne håndtere og trives med denne udvikling. 
 



 

Kenneth Mikael Samuelsen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

 

Jeg hedder Kenneth Samuelsen, er 53 år og bor på Argir, Færøerne. Jeg er gift med Ann, og den yngste (Annika 19 år) 

har annonceret, at hun flyver fra reden til sommer for at studere jura i København. Husets mindste er firbenet (8), og 

hedder "Baldur". 

 

Jeg har arbejdet i BankNordik i Thorshavn i over 30 år, og har en del tillidshverv. Jeg er blandt andet medarbejdervalgt 

bestyrelsesmedlem, formand for Starvsfólkafelagið (personaleforeningen) i BankNordik Færøerne og sidder i bankens 

samarbejdsudvalg.  

 

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen i en del år, - var en del af den gamle Kreds 1 og var med til at fusionere denne til 

nuværende Finansforbundet Kreds Øst. I Kreds Øst er jeg i ansvarsområdet "Bæredygtighed og Branche". Et 

ansvarsområde, som tager sig af hvidvask, overvågning, CSR, salg contra rådgivning, sektorens fremtid og omdømme. 

En del af det vi behandler i ”Bæredygtighed og Branche” er EU-stof, som omhandler regulering af sektoren.  

  

Jeg synes, arbejdet her er spændende, selv om tingene er på "den lange bane". Førnævnte ting er ofte behæftet med en 

hel del politik, og derfor går det ikke så hurtigt.  

 

Jeg synes, at det er vigtigt, at Finansforbundet Kreds Øst er bredt repræsenteret, - også geografisk. I min tid i kredsen har 

min arbejdsplads udvidet og udviklet sig meget. Den gamle lokale bank på Færøerne, Føroya Banki, er nu blevet til 

BankNordik og har nu filialer i Grønland, på Færøerne og i Danmark.  

 

Helle Rank – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Mit navn er Helle Rank, jeg blev valgt ind i kredsbestyrelsen for 2 år siden. To år der har været rigtig meget læring i. Jeg er 
derfor frisk på at tage endnu en tur i bestyrelsen. Handelsbanken, som jeg er ansat i, er en af de største virksomheder i 
Finansforbundet Kreds Øst, og det er vigtigt, at også vi, selv om vi har udenlandsk ejerskab, deltager i det arbejde, der 
udføres på såvel kreds som forbunds plan. 
 
Jeg har i mine første 2 år i kredsen været omkring flere af ansvarsområderne og finder nok mest mig selv i området Arbejdsliv 
og trivsel. Vi tilbringer mange timer på vores arbejdsplads, og med stadig mange ændringer i sektoren, reguleringskrav fra 
national og international side samt mere digitalisering, som har en påvirkning på vores hverdag, kræver det, at vi bliver bedre 
til at sætte fokus på os selv, på hvordan vi trives med disse krav, så arbejdsdagen ikke bare bliver noget, der skal overstås. 
 
Jeg har været i et uddannelsesforløb, som ender ud i, at jeg kan kalde mig ”Stressmaster” – det har givet mig en 
værktøjskasse, der kan bruges i dialog/ samtale med kollegaer om, hvordan man kan navigere i livet - arbejdslivet såvel som 
privatdelen. Jeg håber på at få mulighed for at arbejde med den læring, jeg har fået i dette forløb. 
 
Sammenlagt har jeg mere end 40 års historie i den finansielle sektor, mere end 25 år i Handelsbanken, hvor jeg samtidig har 
været en del af den faglige personaleforening i rigtig mange år. 
 
Jeg ser frem til endnu en periode, hvor den viden jeg har oparbejdet gennem mit faglige arbejde kan bruges. 

  



Niels Ellegaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Jeg hedder Niels Ellegaard og er 61 år gammel, single og bosiddende i V. Aaby, som er en mindre landsby mellem Faaborg 
og Svendborg. Mine fritidsinteresser er bl.a. springgymnastik, fagligt arbejde og lidt ”hus og have”. 
 
Arbejdsmæssigt er jeg ansat i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i Odense. Jeg er filialsupporter og har tidligere været privat- 
og erhvervskunderådgiver, filialbestyrer, betalingsformidlingskonsulent og IT-medarbejder. Jeg begyndte som elev i 
sparekassen i 1976 og har så ellers været der siden, bortset fra 9 måneders militærtjeneste og 3 måneders ophold på 
Gymnastikhøjskolen ved Viborg. 
 
Min faglige karriere startede i 1987, hvor jeg kom i samarbejdsudvalget som suppleant. 1. januar 1988 blev jeg valgt som 
tillidsmand i Sparekassen Faaborg og har været det siden. Jeg har været næstformand i samarbejdsudvalget indtil oktober 
2016. Jeg var med til at stifte den faglige personaleforening i sparekassen i 2001 og har været formand for denne siden 
stiftelsen, og til vi ophævede den i december 2016 i forbindelse med fusionen med Sparekassen Sjælland. I en periode på 
ca. 8 år var jeg arbejdsmiljørepræsentant. Derudover har jeg været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i sparekassens og 
fondens bestyrelse fra 1990 til 2012. Jeg deltog i forhandlingerne af vores virksomhedsoverenskomst og opfølgningen på 
denne i perioden fra 2001 til vi i 2014 gik tilbage på standardoverenskomsten. 
 
I 2004 blev jeg indvalgt i Kreds Syds bestyrelse og sad her i 10 år, indtil jeg flyttede til Finansforbundet Kreds Øst i 
forbindelse med Sparekassen Sjællands køb af Sparekassen Faaborg. Her har jeg været næstformand siden 2006 – først i 
Kreds Syd og nu i Kreds Øst og har fra 2007 repræsenteret Kreds Syd og nu Finansforbundet Kreds Øst i Finansforbundets 
hovedbestyrelse. I hovedbestyrelsen har jeg arbejdet med mange områder, bl.a. ”Kompetenceudvikling”, ”Medlem og 
forbund” og nu med ”Arbejdsliv og trivsel” samt ”Digitalisering og arbejdsplads”, og så sidder jeg i Finansforbundets 
økonomiudvalg. Desuden har jeg været kredsens kasserer siden december 2018.  
 
Af andre tillidsposter kan nævnes, at jeg er bestyrelsesmedlem i AP Pension. Har tidligere også været bestyrelsesmedlem i 
TietgenSkolen (Handelsskole i Odense) i 13 år samt i Finanssektorens Pensionskasse (FSP) i godt 2 år, medlem af 
uddannelsesudvalget på Erhvervsakademiet Lillebælt (Finansområdet) samt haft diverse bestyrelsesposter i 
idrætsforeninger m.v. 
 
Hvad kan jeg tilføre bestyrelsen? 
Jeg mener selv, at jeg fortsat kan tilføre megen faglig og ikke mindst politisk erfaring, fra bl.a. 10 år i Kreds Syds bestyrelse/ 
formandskab og nu 6 år i kredsens formandskab samt 13 år i Finansforbundets hovedbestyrelse. Herudover er jeg nok også 
lidt af en ”arbejdsnarkoman” – så jeg kan byde ind med en stor og struktureret arbejdsindsats. Jeg brænder også fortsat for 
at være med til at vedligeholde og ikke mindst forbedre vilkårene for medlemmerne i Kreds Øst og i Finansforbundet. 
Endvidere er kontakten til og med de tillidsvalgte et område, jeg lægger stor vægt på. 
 
Jeg vil gøre mit bedste til gavn for medlemmerne i Finansforbundet Kreds Øst, hvis jeg bliver genvalgt til kredsbestyrelsen. 
 

 
  



Per Løvgren – opstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

Mit navn er Per Løvgren. Jeg er 52 år gammel og bor sammen med min kone i Holbæk. Jeg har 2 voksne børn og er i efteråret 
blevet farfar til en lille pige. I min fritid er jeg kasserer i en lokal sportsklub, hvor jeg har været med i bestyrelsesarbejdet i mere 
end 20 år. Jeg spiller golf, dyrker lidt hobby lystfiskeri og så elsker jeg at rejse. 
 
I mit daglige virke er jeg IT udvikler hos SDC A/S, hvor jeg sidder i det team, der har ansvaret for Digital Tinglysning og er i 
december 2019 blevet valgt til min anden periode som tillidsmand. 
 
Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst, fordi jeg med min lange karriere indenfor IT, heraf 12 år som 
freelancer, mener, at jeg kan bidrage konstruktivt til, at Finansforbundet holder det brede fokus og fortsat er relevant for alle 
ansatte i sektoren. Med en stigende grad af digitalisering af både sektor og samfund mener jeg, at en af Finansforbundets 
vigtigste opgaver i de kommende år er at være katalysator for at få enderne til at nå sammen i forhold til jobindhold, tryghed i 
ansættelse, arbejdspres og arbejdsmiljø.  
 
Vi skal gå forrest i at klæde vores medlemmer, og til dels også deres arbejdsgivere, ordentlig på i forhold til at afklare, hvilke 
kompetencer der er brug for i fremtidens finanssektor, samt hvordan vi får løftet/ omskolet den eksisterende arbejdsstyrke til 
fremtidens arbejdsopgaver. 
 

  
 


