
Kandidaternes præsentation af dem selv 
 

Pia Beck Stæhr – genopstiller som kredsbestyrelsesformand 
 

 

 

Jeg genopstiller, fordi mit arbejde i Kreds Øst slet ikke er afsluttet. Jeg føler, at jeg gør en forskel i 

hverdagen, og at jeg er en del af en fagforening, som jeg er stolt af at repræsentere. Hvor vi er 

bevidste om vores ansvar for at holde hånden under medlemmet, der møder udfordringer – og samtidig 

tager et stort ansvar ved at være med til at nytænke vores fagforening, så vi er gearet til at være 

medspiller i en sektor i rivende udvikling. 

 

Vi ser i Kreds Øst ind i en spændende tid, og vi har derfor arbejdet med vores strategi for 

bestyrelsesarbejdet – med et særligt fokus på vores medlemmers arbejdsliv og karriere gennem hele 

arbejdslivet. 

 

Kreds Øst gør også en masse for at arbejde med vores tillidsmænd for at støtte dem i deres daglige 

virke med det faglige arbejde. Vi har fokus på, at tillidsmændene er kredsbestyrelsens 

sparringspartnere, der kan bidrage med, hvad der rører sig ude i alle kroge af kredsen. Dette er en 

uvurderlig hjælp til os, for at vi kan stille skarpt, når vi planlægger medlemsarrangementer, 

tillidsmandskurser og andre arrangementer, så det er relevant og brugbart.  

 

Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Jeg har de seneste 10 år været en del af det faglige 

system, dels i Nets som tillidsmand og som medlem af samarbejdsudvalget, og i Kreds Øst som 

næstformand og nu som formand de seneste to år. I disse to år har jeg desuden været medlem af 

hovedbestyrelsen i Finansforbundet og hovedbestyrelsen i vores A-kasse FTF-A – og i 

overenskomstsudvalget, som fylder meget her i 2016 - 2017. Disse poster vil jeg gerne følge til dørs 

med en forhåbentlig god overenskomst, hvor der tages hensyn til medlemmernes verden. Uanset om 

man sidder i en mindre eller stor virksomhed, om man er IT-medarbejder, bankrådgiver, call-center 

medarbejder eller i en helt anden funktion i sektoren, skal vores overenskomst tilgodese den enkeltes 

arbejdsforhold. 

 

 

  



Lauritz Ehlers – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

Mit navn er Lauritz Ehlers, jeg er 64 år og har været med i bestyrelsen siden generalforsamlingen i 

2014, hvor jeg blev næstformand og kasserer.  Jeg har siden 1996 været medlem af forskellige 

kredsbestyrelser – først Sjællandskredsen og derefter Kreds Øst frem til 2009. Fra 2009-2014 var jeg 

medlem af bestyrelsen i Kreds Syd. I perioden fra 2002 - 2009 sad jeg i Finansforbundets 

hovedbestyrelse.  

 

Jeg er bestyrelsesmedlem i den faglige personaleforening i Handelsbanken, og jeg arbejder med 

filialsupport på ”øvrige” produkter til private, når jeg ikke er beskæftiget med fagligt arbejde.  

 

Jeg stiller op til bestyrelsen i Kreds Øst, fordi jeg synes, det er spændende og udviklende at være med i 

kredsarbejdet og derigennem være med til at påvirke den politik, som Finansforbundet fører. 

Derudover er det mit mål, at vi har relevante tilbud til vore medlemmer og tillidsmænd og helst så tæt 

på deres arbejdsplads eller hjem som muligt. 
 

 
 

Kenneth Samuelsen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

 

 

Jeg hedder Kenneth Samuelsen, 49 år og bor på Argir, Færøerne. Gift med Ann og vi har Annika (15) 

boende hjemme. Husets mindste "barn" har fire ben og hedder "Baldur".  
   
Jeg har arbejdet i  BankNordik i Tórshavn i snart 30 år og har en del tillidshverv. Jeg er blandt andet 

formand for Starvsfólkafelagið (Personaleforeningen) i BankNordik på Færøerne, og det er gennem dette 

tillidshverv, at jeg sidder i Kreds Øst. Jeg er den, der har siddet længst i Kreds Øst i øjeblikket, -  var 

med i den gamle Kreds 1 og var med til at fusionere denne til nuværende Kreds Øst. I Kreds Øst er jeg i 

ansvarsområdet "En Bæredygtig Sektor", også kaldet EBS. Et ansvarsområde, der har fokus på 

sektorens omdømme og ellers alt, som vedrører krav og regulering af sektoren - og som i de fleste 

tilfælde kommer fra EU. Jeg synes, arbejdet her er spændende, selv om tingene er på "den lange bane". 

Førnævnte ting er ofte behæftet med en hel del politik, hvilket jeg finder interessant.  

 

Sektorens omdømme påvirkes bedst i bankernes bestyrelseslokaler. Derfor har vilkår for 

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB´erne) min store interesse, og det er vigtigt, at vi 

genvinder respekten om vores fag fra kunder og offentligheden.  

 

Jeg synes også, at det er vigtigt, at Kreds Øst er bredt repræsenteret - også geografisk. Da BankNordik 

opererer i Danmark, på Færøerne og i Grønland, mener jeg, at det er helt på sin plads med 

nordatlantisk repræsentation. Derfor håber jeg på, at jeg bliver genvalgt til bestyrelsen i Kreds Øst. 
 

 



Niels J. Ellegaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

 

Jeg er 57 år, single og bosiddende i V. Aaby, som er en mindre landsby mellem Faaborg og Svendborg. 

Mine fritidsinteresser er blandt andet springgymnastik, løb, fagligt arbejde og lidt ”hus og have”. 

 

Arbejdsmæssigt er jeg ansat i Sparekassen Fyn i Faaborg. Er nu filialsupporter og har tidligere været 

privat- og erhvervskunderådgiver, filialbestyrer, betalingsformidlingskonsulent og IT-medarbejder. 

Startede 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. I samme periode har jeg 

været næstformand i samarbejdsudvalget. Var med til at stifte den Faglige personaleforening i 

sparekassen i 2001 og har været formand for denne siden stiftelsen. Har i en periode været 

arbejdsmiljørepræsentant. Har endvidere siddet i sparekassens og fondens bestyrelse fra 1990 til 2012 

- valgt af medarbejderne. Deltaget 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. Har været næstformand siden 2006 og fra 2007 har 

jeg repræsenteret Kreds Syd i Finansforbundets hovedbestyrelse. I hovedbestyrelsen har jeg arbejdet 

med mange områder, blandt andet kompetenceudvikling, Medlem og Forbund og så har jeg siddet i 

økonomiudvalget. Stoppede i Kreds Syd i forbindelse med generalforsamlingen den 29. marts 2014, 

hvor Kreds Syd og Kreds Nord blev til Kreds Vest. 

 

Blev valgt ind i kredsbestyrelsen i Kreds Øst i april 2014 i forbindelse med flytningen fra Kreds Vest til 

Kreds Øst, som følge af, at vores ejer er Sparekassen Sjælland. Jeg har, siden jeg blev valgt i april 

2014, været næstformand i kredsbestyrelsen og kredsens ene hovedbestyrelsesmedlem.  

Af andre tillidsposter kan nævnes, at jeg er bestyrelsesmedlem i Tietgenskolen, medlem af 

uddannelsesudvalget på Erhvervsakademiet Lillebælt (Finansområdet), har været bestyrelsesmedlem i 

FSP i godt 2 år 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 blandt andet 

10 år i Kreds Syds bestyrelse, nu 2 år i Kreds Øst´s formandskab og 9 år i hovedbestyrelsen. 

Herudover er jeg nok også lidt af en ”arbejdsnarkoman” – så jeg kan byde ind med en stor og 

struktureret arbejdsindsats. Jeg brænder 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 Kreds Øst, hvis jeg bliver genvalgt til 

kredsbestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 8. april 2016. 



Pia Holm Jensen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Jeg er til daglig rådgiver i BankNordik i Nuuk, Grønland – det har jeg været siden januar 2006, og siden 

2010 har jeg været tillidsmand for BankNordik Grønland. 

  
Kort tid efter, jeg blev valgt ind som tillidsmand, blev vi (Sparbank afdelinger i Grønland samt et antal 

afdelinger i Danmark) købt af Føroya Banki, der efter yderligere køb af de sunde dele af Amagerbanken 

blev til BankNordik. Så jeg har, lige siden jeg tiltrådte mit hverv som tillidsmand, været igennem en hel 

del omstruktureringer - herunder ny ledelse, nye kolleger, nye arbejdsgange og processer og meget 

andet. Jeg elsker mit hverv som tillidsmand, også selvom jeg til tider kan komme ud for nogle meget 

svære, udfordrende og triste opgaver.  
 
Jeg valgte i 2015 at blive en del af Kreds Øst bestyrelse, da jeg gerne vil være tættere på, hvor 

beslutningerne tages og politikker diskuteres. Nu har jeg været en del af Kreds Øst’s bestyrelse i lige 

knap et år. 

  
Jeg forsøger at deltage aktivt, involvere mig og bidrage med det, jeg nu kan bidrage med. Det hele er 

fortsat meget nyt, og jeg føler, jeg kun lige er begyndt - og jeg har mod på meget mere og vil derfor 

meget gerne fortsætte med kredsbestyrelsesarbejdet. 

 

 
Kim Frederiksen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

 

Jeg er tillidsmand på 5. år i IBM Danmark, formand for den Faglige personaleforening i IBM, medlem af 

IBM's samarbejdsudvalg, og jeg har været bestyrelsesmedlem i Kreds Øst i godt 2½ år. 

 

I mit daglige arbejde, inden for IBM, er jeg ansvarlig for Nordisk kundedata kvalitet i vores CRM ordre- 

og fulfillment-systemer.  

 

Jeg kommer fra en større IT virksomhed med 250 medlemmer i Finansforbundet. Derfor har jeg særligt 

fokus på IT segmentet i vores medlemsskare og på den massive omstilling, de er udfordret med grundet 

den hastigt frembrusende digitalisering overalt i samfundet.  

 

Koblingen mellem det finansielle marked og IT markedet, blandt andet materialiseret i Fintech 

konceptet, finder jeg yderst interessant. Det bliver et vækstområde, der fremadrettet skal erstatte tabte 

traditionelle jobs i henholdsvis finans- og IT-verdenen. Og her skal vi sørge for, at vores medlemmer er 

med på beatet. 

 


