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Kenneth Mikael Samuelsen – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

 

Jeg hedder Kenneth Samuelsen, er 51 år og bor på Argir, Færøerne. Jeg er gift med Ann, og vores yngste datter Annika 
på 17 har vi stadig hjemme. Husets mindste "barn" er firbenet og reagerer næsten altid på "Baldur".  
Jeg arbejder i BankNordik i Thorshavn og har en del tillidshverv. Jeg er blandt andet medarbejdervalgt 
bestyrelsesmedlem (MAB´er) og formand for Starvsfólkafelagið, som er personaleforeningen i BankNordik på 
Færøerne.  
 

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen i en del år - været en del af den tidligere Kreds 1 og med til at fusionere denne til 
nuværende Kreds Øst. I Kreds Øst er jeg i ansvarsområdet "Bæredygtighed og Branche". Her drøfter og behandler vi 
emner som hvidvask, overvågning, salg contra rådgivning, sektorens fremtid og omdømme. En del af det vi fokuserer 
på i ”Bæredygtighed og Branche” er fra EU, som omhandler regulering af sektoren. Jeg synes, arbejdet her er 
spændende, selv om tingene er på "den lange bane". Førnævnte områder er ofte behæftet med en hel del politik, og 
derfor går det ikke så hurtigt.  
 

Det er vigtigt, at 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. 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 54 år, gift og har to mindre børn på 3 og 7 år. Til dagligt arbejder jeg med IT for 
IBM Danmark, og det har jeg gjort i godt 27 år. I mit daglige arbejde hos IBM Danmark, er jeg ved at skifte til en 
salgssupport funktion, med ansvar for at levere kunde- og salgs-data til ledelsen. I fritiden er jeg ivrig faldskærms 
springer, pilot og sejlbåds entusiast.   
 
Jeg fik min "faglige vækkelse" for små 8 år siden. Dengang sad jeg i en afdeling, hvor alle arbejdsopgaver pludselig 
skulle overdrages til et stort center i Slovakiet. Herefter skulle afdelingen lukkes helt ned! En udvikling som har ramt 
mange af vore kolleger i det finansielle område. Tillidsmand har jeg været i 7 ½ år, jeg er formand for Den Faglige 
Personaleforening i IBM, medlem af IBM's samarbejdsudvalg, på vej ind som arbejdsmiljørepræsentant.  
Jeg har siddet i Kreds Øst bestyrelsen i 4 ½ år. Her er mit primære ansvarsområde IT inden for det finansielle område. 
 
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 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 Kreds Øst bestyrelsen de næste 2 år og gøre mit til, at vore 
medlemmer bliver bedre rustet til fremover at kunne håndtere og trives med denne udvikling. 



 
Pia Beck Stæhr – genopstiller som kredsformand 

 

 

 

Mit navn er Pia Beck Stæhr, jeg er 53 år, gift og har to store døtre på 21 og 30 år. I fritiden bruger jeg tiden sammen 
med islandske heste, står på ski og svømmer om morgenen. Jeg ønsker at genopstille og stiller mit kandidatur til 
rådighed, for en periode mere som formand for Kreds Øst. Vi er inde i en meget spændende tid både i Kreds Øst og 
Finansforbundet. Tingene går stærkt, og mulighederne er store for at folde os ud og prøve kræfter med mange 
spændende opgaver. 
 
Den digitale tidsalder er, blandt andet, noget af det vi skal forholde os til. Vi skal ruste og motivere medlemmerne til 
at kunne klare sig i en tid, hvor udviklingen har fart på. Men også i en tid, hvor mulighederne for uddannelse nok 
aldrig før har været så god som nu - man kan udvikle sig i nuværende job, men også til et eventuelt job-sporskifte. 
 
I Kreds Øst arbejder vi også med det helt nære, hvor det handler om trivslen i arbejdslivet. Den enkelte skal trives og 
have det godt med at gå på arbejde for at kunne holde til at være medarbejder op mod en efterhånden ret høj 
pensionsalder. 
 
Vi arbejder med Bæredygtighed - Vækst - Innovation - Kompetence - Det holdbare arbejdsliv og en masse andre 
spændende ting, som vi først lige er kommet godt i gang med, efter landsmøde 2017. Det vil jeg meget gerne være en 
del af og være med til at sætte fodaftryk på. Derfor genopstiller jeg som formand for Kreds Øst, da jeg stadig har 
lysten og gejsten til at være med til at gøre Kreds Øst og Finansforbundet til en endnu bedre og nærværende 
fagforening for medlemmerne. 
 

Helle Rank – opstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Mit navn er Helle Rank, jeg er 58 år og arbejder i Handelsbanken. Handelsbanken er en af de største virksomheder i 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. 
 
Med de ændringer der sker i sektoren og med udsigt til øgede reguleringskrav fra national og international side samt mere 
digitalisering er det utrolig vigtigt, at vi som fagligt engagerede personer forsøger at komme endnu tættere på vores 
medlemmer. At vi er med til at hjælpe og guide med uddannelsesmuligheder således, at medlemmerne også fremadrettet 
kan møde de kompetencekrav, der stilles til dem. 
 
Med tæt på 40 års erfaring i den finansielle sektor, 24 af disse år i Handelsbanken, 14 år som formand for den faglige 
personaleforening i Handelsbanken og 3 år som deltager i det internationale udvalg i Finansforbundet, har jeg en solid 
baggrund til at indgå i kredsen arbejde og bidrage konstruktivt med løsning af kredsens opgaver. Jeg ser frem til at anvende 
den viden jeg har oparbejdet gennem mit faglige arbejde i Handelsbanken på en større platform. 
 



 
Niels Ellegaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 
Jeg hedder Niels Ellegaard, er 59 år gammel, single og bosiddende i V. Aaby, som er en mindre landsby mellem Faaborg og 
Svendborg. Mine fritidsinteresser er springgymnastik, fagligt arbejde og lidt ”hus og have”. Arbejdsmæssigt er jeg ansat i 
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i Odense. Her er jeg filialsupporter og har tidligere været privat- og erhvervskunderådgiver, 
filialbestyrer, betalingsformidlingskonsulent og IT-medarbejder. Jeg startede som elev i sparekassen i 1976 og har været der 
lige siden, bortset fra 9 måneders militærtjeneste og 3 måneders ophold på Gymnastikhøjskolen ved Viborg. 
  
Min faglige karriere begyndte 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, været med til at stifte den faglige personaleforening i sparekassen i 2001 og været formand for denne siden stiftelsen 
og frem til vi ophævede den i december 2016 i forbindelse med fusionen med Sparekassen Sjælland. Har i en periode på ca. 8 
år været arbejdsmiljørepræsentant. Har endvidere været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i sparekassens og fondens 
bestyrelse fra 1990 til 2012. Har 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 og sad her i 10 år indtil jeg flyttede til Kreds Øst i forbindelse med Sparekassen 
Sjællands køb af Sparekassen Faaborg. Har været næstformand siden 2006 – først i Kreds Syd og nu i Kreds Øst og har fra 
2007 repræsenteret Kreds Syd og nu 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” og så sidder jeg i 
Finansforbundets Økonomiudvalg.  
Af andre tillidsposter kan nævnes, at jeg er bestyrelsesmedlem i AP Pension, medlem af uddannelsesudvalget på 
Erhvervsakademiet Lillebælt (Finansområdet), har tidligere også været bestyrelsesmedlem i TietgenSkolen (Handelsskole i 
Odense) i 13 år samt i Finanssektorens Pensionskasse (FSP) i godt 2 år samt haft diverse bestyrelsesposter i idrætsforeninger 
m.v.   
 
Hvad kan jeg tilføre bestyrelsen? 
Mener selv jeg fortsat kan tilføre megen faglig og ikke mindst politisk erfaring, fra bl.a. 10 år i Kreds Syds 
bestyrelse/formandskab og nu 4 år i Kreds Østs formandskab samt 11 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 Kreds Øst, hvis jeg bliver genvalgt til kredsbestyrelsen på den ordinære 
generalforsamling den 13. april 2018. 
 

  

 


