Støt en socialdemokrat.
Det lykkedes, at blive valgt i 2016.
Det skal lykkes igen i 2018.
Norliv har valg til repræsentantskabet i Region Syddanmark.
Norliv er en medlemsbaseret fond for alle, der har en pensionsopsparing i Nordea Liv og
Pension. Norliv styrer 8 mia. kr. Valget starter den 27. februar og slutter den 12. marts.
I region Syddanmark mobiliserer landbruget og finanssektoren for at få valgt deres folk ind,
men vi skal da ikke lade de borgerlige styre alle kapitalfondene.
Mange socialdemokrater har stemmeret, fordi de har en pensions firmaordning i Nordea Liv og
Pension. Det har vi også på min arbejdsplads og derfor kan jeg stille op.
“Jeg er træt af, at det altid er vennernes venner, der vælges til disse store kapitalfonde og
at de næsten er valgt på forhånd”.
Det vil jeg meget gerne gøre op med, så demokratiet styrkes, også i en medlemsorganisation
som Norliv.
Folkeoplysning, foreningsliv og demokrati ligger mit hjerte meget nær.
Mit navn er Jan Steffensen. Jeg er 62 år, gift og børnene er flyttet hjemmefra. Nu er det
børnebørnene der fylder.
Jeg har længe været engageret i frivilligt og politisk arbejde.
Mest i Vissenbjerg kommune, hvor jeg blev lærer på Vissenbjerg skole og var frivillig leder i
Vissenbjerg GIF i mere end 20 år, men også som kommunalpolitiker, formand for Kulturudvalget
i en enkelt periode op til kommunesammenlægningen.
Nu bor jeg i Odense og passer mit arbejde, som øverste administrative chef i Dansk
Firmaidrætsforbund og med en enkelt bestyrelsespost. Det har givet mig rigtig mange gode
erfaringer. Dem vil jeg tage med mig ind i repræsentantskabet, hvis jeg bliver genvalgt.
Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Norliv i 2 år, hvor vi har lagt grunden, fået
vedtaget vedtægter, en bonus ordning, de almennyttige aktiviteter mm. Den vigtigste
beslutning er dog investeringen i Nordea Liv og Pension, hvor vi nu får et kundeejet
pensionsselskab.
Fremtiden i Norliv handler om hvordan bonusordningen skal fortsættes og hvordan de
almennyttige aktiviteter skal omsættes.
Se mere om mig og min kandidatur på:
https://www.facebook.com/jansteffensennlp
Hvis du syntes godt om denne FB-side, vil du blive opdateret på begivenhederne i Norliv.
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