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Pia Beck Stæhr – genopstiller som formand 
 

 

Jeg genopstiller som Kredsformand i Finansforbundet Kreds Øst. 
 
Lidt om mig – Jeg har været tillidsmand/ tillidsrepræsentant i PBS-/ Nets siden 2005. 
 
Jeg har været med til ’Næsten alt, hvad der er muligt’ i fagforeningsarbejdet, mange personsager og store forhandlinger, 
lokalaftaler, nedbemandingsrunder m.m. og jeg har også været en del af samarbejdsudvalget og forhandlingsudvalget i Nets, i 
mange år. 
 
Jeg har været Kredsformand i Finansforbundet Kreds Øst, i 8 år hvor jeg også sidder i hovedbestyrelsen i Finansforbundet og i 
Ftf-a (A-kassen). 
 
Jeg genopstiller, da jeg stadig finder Kredsformands posten spændende, der sker hele tiden nyt!          
Vi er en sektor i rivende udvikling og vores rolle som fagforening er hele tiden ’i udvikling’ for at følge med tiden og de krav der 
stilles til en fagforening, der sikrer medlemmernes vilkår og ikke mindst sikrer, at medlemmerne har den fornødne 
kompetenceudviklingsmulighed. 
 
En vigtig opgave for Kredsen er at være tæt på Kredsens tillidsrepræsentanter, så vi har stort fokus på, at vi har relevante 
tilbud, der støtter op om deres udvikling og deres arbejde ude lokalt, som Kredsens forlængede arm. 
  
Vi har temadage, seminarer og et særligt tilbud for Kredsens fællestillidsrepræsentanter, hvor de dels får relevante 
præsentationer af Finansforbundets mange specialister og ikke mindst, får de god sparring af hinanden på tværs af 
virksomhederne – Der har vi som Kreds en vigtig rolle, da man som fagligt valgt i en Finanskreds godt kan føle sig alene og 
have brug for at være sammen med ligestillede. 
 
Vi har som Kredsbestyrelse også arbejdet med motivation – Vi skal føle gejst og arbejdsglæde – for det smitter af på det vi 
laver og giver videre til vores medlemmer. 
  
Jeg håber på genvalg – Da der stadig er meget at arbejde med og jeg vil gerne bidrage til at Kreds Øst, stadig er en stærk 
Kreds, der er tæt på medlemmerne.  
 



 

Niels Ellegaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Jeg hedder Niels Ellegaard og er 63 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 Ringe. Har været ansat i Sparekassen siden 1976. Har 
igennem årene (siden 1987) haft diverse tillidsposter som f.eks. tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem, 
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem m.v. 
 
Siden 2004 har jeg været Kredsbestyrelsesmedlem i dels Kreds Syd og siden 2014 i Kreds Øst. Har været næstformand i 
Kredsen i alle årene og siddet i Finansforbundets Hovedbestyrelse og Økonomiudvalg siden 2007. Er ligeledes 
bestyrelsesmedlem i Foreningen AP Pension f.m.b.a. 
 
Hvad kan jeg tilføre bestyrelsen? 
 
Mener at jeg fortsat kan tilføre megen faglig og ikke mindst politisk erfaring, der er oparbejdet i årene i det faglige arbejde, som 
bl.a. næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem. 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 Finansforbundet 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 på 
den ordinære generalforsamling den 1. april 2022. 
 
 

Helle Rank – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Arbejdslivet er fuldt af forandringer, både dem man selv tager, og dem der bliver taget for en. På trods af at dette i den grand 
er en del af min hverdag for tiden, har jeg valgt at genopstille som kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet Kreds Øst.  
 
Vi er vendt tilbage efter Corona til en ny normal f.eks. "hjemmearbejde bliver mere normalt", men det kræver også, at vi bliver 
bedre til at passe på hinanden. Vi skal se ind i at arbejdet med vores overenskomst er påbegyndt – det kalder på, at vi 
tillidsrepræsentanter er endnu mere synlige og på banen for at have kontakten med vores medlemmer, for at finde ud af hvad 
der er vigtigt for dem.  
 
Med mine mere 40 år i sektoren, og 2 perioder i kredsbestyrelsen giver det mig forsat lyst til at være med omkring bordet i 
Finansforbundet Kreds Øst, også i den kommende valgperiode, selvom den forventelig måtte blive afbrudt undervejs.  
 
 



 

Kenneth Samuelsen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Jeg hedder Kenneth Samuelsen, 55 år og bor på Argir, Færøerne. Gift med Ann og børnene er nu flyttet hjemmefra og 

studerer i København.  

Jeg har arbejdet i BankNordik i Thorshavn i 35 år, og har en del tillidshverv. Jeg er bland andet Medarbejdervalgt 

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

Samarbejdsudvalg (SU).  

 

Jeg har siddet i Kredsen i en del år, - var med i gl. Kreds 1 og var med til at fusionere denne til nuværende Kreds Øst. I Kreds 

Øst er jeg i ansvarsområdet "Sektorudvikling og nye forretningsområder" også kaldet SOF. Et ansvarsområde, som bl.a. tager 

sig af bæredygtig finans, dataetik, databeskyttelse, nye forretningsområder og nye aktører.   

  

BankNordik opererer både i Grønland og på Færøerne og jeg synes det er vigtigt, at er bred repræsentation i Kreds Øst - også 

geografisk. 

 

Jeg ønsker hermed at fortsætte i Kreds Øst for en ny 2-årig periode.  

 
 

Kim Frederiksen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Mit navn er Kim Frederiksen, jeg er 58 år, gift og har to børn på 7 og 11 år. Arbejder til dagligt som Senior IT-og Data-specialist 
for IBM Danmark, har været ved IBM i 31+ år!  Er i min fritid ivrig faldskærms springer, privat-pilot og sejlbåds entusiast.   
 
Jeg har været tillidsrepræsentant i godt 11 år, er formand for Den Faglige Personale Forening i IBM, medlem af IBM's 
samarbejdsudvalg SU, arbejdsmiljø-repræsentant på IBM’s hovedsæde, dansk medlem af IBM’s Europæiske 
samarbejdsudvalg EWC/ESU, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i IBM Danmark og har så også siddet i Finansforbundet 
Kreds Øst bestyrelsen i 10+ år. Her er mine primære fokusområder IT, hvervning, Digitalisering og Trivsel samt Innovation og 
Beskæftigelse. 
 
I mit daglige arbejde hos IBM Danmark, sidder jeg i dag som support for hele vores arbejdsmiljøorganisation samt højrehånd 
for vores Health and Safety leader. 
 
Da jeg kommer fra en mellemstor IT-virksomhed med 80+ medlemmer i Finansforbundet, så har jeg naturligt specielt 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 imellem 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 i yderligere 2 år og gøre mit til, at vore medlemmer bliver bedre rustet til fremover at 
trives i og håndtere deres eget arbejdsliv i en omskiftelig hverdag. 

 



 

Per Løvgren – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Mit navn er Per Løvgren. Jeg er 54 år gammel og bor i Holbæk sammen med min kone gennem 29 år. 
 
Jeg er for nylig blevet genvalgt til min anden periode som tillidsrepræsentant i SDC, hvor jeg har været ansat siden 2013. 
Jeg sidder som næstformand i virksomhedens samarbejdsudvalg, og som næstformand i den faglige personaleforening i SDC. 
 
Arbejdet som tillidsvalgt motiverer mig meget, og jeg har nu været en del af bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst i 2 år, og 
det håber jeg på at jeg får lov til at fortsætte med. 
 
Jeg føler mig allermest engageret når jeg får lov til at være til stede, der hvor tingene sker og beslutninger træffes. 
Jeg vil gennem samarbejde med andre der også brænder for deres virke, og dem har vi heldigvis mange af i Kreds Øst, være 
med til at skabe værdi for fællesskabet for medlemmerne, og samtidig øve indflydelse og være med til at sætte retning for det 
fremtidige arbejde i Finansforbundet. 
 
Vi skal udvikle os så vi hele tiden er relevante for vore medlemmer, men vi skal ikke glemme vore rødder og vor 
kerneforretning - medlemmernes trivsel og tryghed. 
 
Formålet med min indsats i kredsbestyrelsen er at medvirke til at skabe de bedste rammer for et spændende og meningsfuldt 
arbejdsliv for medlemmerne i Kreds Øst. 
 
 

Anette Kammann – opstiller til nyvalg i kredsbestyrelsen 
 

 

Mit navn er Anette Kammann. Privat bor jeg i Gevninge sammen med min mand. 
 
Til daglig er jeg fællestillidsrepræsentant i BEC Financial Technologies, hvor jeg har været ansat siden 2000.  
Jeg har været tillidsvalgt siden 2010 og jeg trives, når jeg kan være med til at påvirke beslutninger til gavn for vores 
medlemmer, men også når der blot er brug for to øre. Jeg bliver motiveret, når jeg kan hjælpe og bidrage til trivslen på 
arbejdspladsen.  
 
Vores dagligdag er fuld af udfordringer, og det er derfor vigtigt, at der er fokus på tvislen hos den enkelte, også selvom vi har 
en travl hverdag, hvor der også arbejdes på tværs af landegrænser. 
  
Jeg stiller op til kredsbestyrelsen, da jeg gerne vil bidrage til dialoger, så vi kan løse de udfordringer, der dukker op, for alle er 
indstillet på dialog og tillid, så kan vi komme langt trods de udfordringer, der møder os hver dag. 
  
 

 



 

Anne Nysum Dejrup – opstiller til nyvalg i kredsbestyrelsen 
 

 

Jeg hedder Anne Nysum Dejrup og er 56 år. Jeg bor i Albertslund sammen med min pige og vores lille hund Nova. Endvidere 
har jeg yderligere 2 voksne børn, som har deres egen familie. I min fritid nyder jeg mine venner, min have og holder af at læse 
bøger. En god serie er også til at tage med på vejen, når den står på afslapning.  
 
Til dagligt er jeg ansat i BNP Paribas Personal Finance – Express Bank, som er liggende i Høje Taastrup. Her har jeg været 
ansat siden 2010. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2016 og blev fællestillidsrepræsentant i 2020. 
 
Tiden som tillidsrepræsentant har givet mange spændende oplevelser sammen med Finansforbundet Kreds Øst og 
Finansforbundet. Så når diverse møder med kredsen, landsmøder og lign. er færdige, har jeg længe gået med den følelse af, 
at jeg gerne vil mere af det faglige arbejde. Det at have fingeren på pulsen på den politiske scene, at have indflydelse mellem 
dette og vores medlemmer, og at kunne være mere synlig i det faglige arbejde, giver mig en masse motivation.  
 
Jeg brænder meget for det, at vi skal være længere på arbejdsmarked og derved, hvordan vi kan sikre, at vores sidste år bliver 
nogle gode arbejdsår, når man bliver ældre. Samlet set så det at kunne være en sparringspartner og en del af fællesskabet, er 
det jeg ser frem til, hvis jeg bliver valgt til som kredsbestyrelsesmedlem. 
 
  
 

 


