
Kandidaternes præsentation af dem selv 

 

Formandskandidat (nyvalg) 

 

Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i 

Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk ansvarsområde Arbejdsliv og karriere – samt i IT- klubben. 

 

Kandidat til formandsposten i Kreds Øst, ved valg på kredsens generalforsamling den 4. april 

2014 

 

Efter årene som næstformand i Kreds Øst ser jeg det som en naturlig udfordring, nu da formandsposten 

bliver ledig, at prøve kræfter med denne rolle. Vel vidende, at der er gode, dygtige folk i bestyrelsen, der 

alle kan hjælpe med til at varetage de forskellige arbejdsområder, så vi fortsat kan være en god kreds 

med spændende tilbud til medlemmer og tillidsrepræsentanter i Kreds Øst. 

 

Mine personlige mærkesager for kredsen er at bidrage til bedre trivsel for vores medlemmer, at få 

arbejdsglæden i første prioritet! At være så godt som muligt på forkant, når der er forandringer i 

arbejdslivet - og at styrke medlemmernes og tillidsrepræsentanternes kompetencer! 

 

Vision for Kreds Øst for den kommende periode: 

 

 En aktiv synlig kreds i Finansforbundet! 

 En kreds, der har fingeren på pulsen for forandringerne omkring os 

 En kreds, der arbejder aktivt med relevante emner, f.eks. Trivsel – Karriere – Hvervning 

 En kreds, der fortsat arrangerer medlemsmøder (fortsat banko!) 

 En kreds, der fortsat afholder tema- og kursusdage for vores tillidsrepræsentanter 

 En kreds, der inspirerer og motiverer medlemmer og tillidsrepræsentanter 

 En kreds, der har et godt internt arbejdsmiljø 

 En kreds, der er innovativ!  

 

Hvis I vælger mig til formand for Kreds Øst, vil jeg gøre mig umage med at udfylde rollen så godt som 

muligt! Der vil nok blive forandringer, men også fastholdt mange af Kreds Øst’ gode traditioner! 

 

  



Kandidater til kredsbestyrelsen 

 

 

Ann Baldus-Kunze, BEC (Genvalg) 

Jeg stiller op til min tredje periode i Kreds Øst. Jeg blev valgt første gang i 2010. Før det havde jeg holdt 

en pause på fem år, mens mine børn var helt små. Jeg startede som faglig aktiv i Sjællandskredsen i år 

2000. 

 

Til daglig arbejder jeg i BEC som Fællestillidsmand, Formand i den faglige personaleforening, 

næstformand i SU og daglig leder af Arbejdsmiljøorganisationen. 

 

Det er utrolig givende, at være med til at sikre medlemmernes vilkår. Jeg lægger stor vægt på, at lytte til 

medlemmerne og bringe relevante udfordringer og indspark med ind i bestyrelsesarbejdet.  

 

Kompetenceudvikling af medarbejdere og tillidsmænd er også noget, der ligger mig meget på sinde. 

 

Jeg har siden 2011 været kredsens økonomiansvarlige. En opgave jeg også varetog, da jeg var i 

Sjællandskredsens bestyrelse fra 2000-2005. 

 

Jeg er oprindelig bankuddannet, men har siden 1999 arbejdet i BEC. 

 

Mine værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Jeg arbejder for relevant og rettidig kommunikation. 

 

Lauritz Ehlers (nyvalg) 

 

 

Mit navn er Lauritz Ehlers, jeg er 62 år og er indtil 29. marts formand for Kreds Syd. Jeg har været 

medlem af bestyrelsen i Kreds Syd siden 2009. Pr. 1. april flytter min virksomhed fra Kreds Syd til Kreds 

Øst.  

 

Jeg har tidligere været medlem af forskellige kredsbestyrelser siden 1996 – først Sjællandskredsen og 

derefter Kreds Øst frem til 2008, hvor min daværende virksomhed Lokalbanken i Nordsjælland blev købt 

af Handelsbanken.  

 

I perioden fra 2002 - 2009 repræsenterede jeg først Sjællandskredsen derefter Kreds Øst i forbundets 

hovedbestyrelse.  

 

http://www.finansforbundet.dk/_layouts/webapp/vcard.ashx?id=2e1b4d0d-e23b-48f5-81c1-70a6ab495283


Som det fremgår af ovenstående har jeg mange års erfaring i det fagpolitiske arbejde i Finansforbundet. 

 

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

filialsupport på ”øvrige” produkter til private. 

 

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 forbundet fører, herunder forsøge 

at få tilgodeset vores medlemmers interesser.  

 

Jeg vil gerne arbejde med sektorvilkår samt kontakt og tilbud til vores tillidsvalgte og medlemmer, men 

er i øvrigt åben over for de opgaver, der skal løses i en kreds.  

 

Niels J. Ellegaard (nyvalg) 

 

 

Niels Ellegaard, 55 år, single og bosiddende i V. Aaby, som er en mindre landsby mellem Faaborg og 

Svendborg. Mine fritidsinteresser er bl.a. springgymnastik, løb, fagligt arbejde og lidt ”hus og have”. 

Arbejdsmæssigt er jeg ansat i Sparekassen Faaborg i Faaborg. Er nu projektmedarbejder 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 være 

sikkerhedsrepræsentant (nu arbejdsmiljørepræsentant). Har endvidere siddet i sparekassens og fondens 

bestyrelse fra 1990 til 2012 -valgt af medarbejderne. Deltager i forhandlingerne af vores 

virksomhedsoverenskomst og opfølgningen på denne. 

 

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, bl.a. kompetenceudvikling, Medlem og Forbund og så har jeg siddet i Økonomiudvalget.  

 

Jeg stopper i Kreds Syd i forbindelse med generalforsamlingen den 29. marts 2014, hvor Kreds Syd og 

Kreds Nord forhåbentlig fusionerer til Kreds Vest. Var oprindelig kandidat til en næstformandspost i den 

nye kreds, men valgte at trække mig efter opfordringen til at træde ind i bestyrelsen i Kreds Øst. 

 

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

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

FSP i godt 2 år samt haft diverse bestyrelsesposter i idrætsforeninger.  

 

http://www.finansforbundet.dk/_layouts/webapp/vcard.ashx?id=6cea5715-20ec-46f4-9cc9-5a5dcde2c593


Hvorfor kandiderer jeg så til en bestyrelsespost i Kreds Øst? Det er der forskellige grunde til. Den 

ene er, at Sparekassen Faaborg i 2013 blev selvstændigt datterselskab under Sparekassen Sjælland og 

så ville det være naturligt at hele koncernen kredsmæssigt hører under Kreds Øst, hvilket nu bliver en 

realitet pr. 1. april i år. Den anden er, at jeg er blevet opfordret til at stille mig til rådighed for 

bestyrelsen i Kreds Øst, bl.a. med baggrund i at der ikke er en fuldtallig bestyrelse.  

 

Hvad kan jeg tilføre bestyrelsen? 

Mener selv jeg kan tilføre megen faglig og ikke mindst politisk erfaring, fra bl.a. 10 år i Kreds Syds 

bestyrelse og 7 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 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 Kreds Øst, hvis jeg bliver valgt til kredsbestyrelsen på 

den ordinære generalforsamling den 4. april 2014. 

 

 

Kim Frederiksen, IBM (Nyvalg) 

 

 

Mit navn er Kim Frederiksen og jeg bor i Greve Strand sammen med Anette og vores 3 årige søn.  

 

Jeg er ansat i IBM Danmark, hvor jeg har været i godt 23 år. For 3 år siden blev jeg valgt ind som  

tillidsmand og i dag sidder jeg ligeledes som formand for Den Faglige Personaleforening i IBM.  

 

Medio 2013 blev jeg spurgt, om jeg ville bidrage i Kreds Øst bestyrelsen. Jeg takkede 'ja' og har siden 

deltaget i dette spændende arbejde. Da jeg jo kommer fra en decideret IT virksomhed, har IT min 

specielle interesse. Og det er derfor kun naturligt, at jeg også repræsenterer Kredsen i IT Klubben.  

 

Der er mange Finansforbunds medlemmer i IBM, hvorfor vi ønsker at disse er repræsenteret i Kreds 

bestyrelsen.  

 

Jeg er kommet godt ind i Kreds arbejdet, det er både spændende, givende og udfordrende .... og jeg 

stiller derfor gerne op til valg 2014. 

 

 



 

Kenneth Samuelsen (Genvalg) 

 

 

Jeg hedder Kenneth Samuelsen, 47 år og bor på Argir, Færøerne. Her bor jeg sammen med Ann og 

datteren Annika (13). Husets mindste "barn" har fire ben og hedder "Baldur".  

 

Jeg arbejder i BankNordik i Tórshavn og har en del tillidshverv. Jeg er bl.a. formand for Starvsfólkafelagið 

(Personaleforeningen) i BankNordik på Færøerne, og det er gennem dette tillidshverv, at jeg sidder i 

Kreds Øst.  

 

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

nuværende Kreds Øst. I Kreds Øst er jeg i ansvarsområdet "Sektor, Forbruger og Regulering" også kaldet 

SFR. Et ansvarsområde, som 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 spændende.  

 

Jeg synes også, at det er vigtigt, at KredsØst 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 Kredsen. 


