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Möten, funktionärer 

Avdelningens årsmöte hölls den 20.3.2015 i Karhukabinettet, Gamla Studenthuset, Helsingfors. 
Ordf Bo Thölix hälsade de 14 närvarande välkomna och valdes enhälligt till mötesordförande. Till 
ordförande på ett år valdes Bo Thölix, Raseborg.  Antalet styrelsemedlemmar bibehölls vid 1+5. 
Styrelsemedlemmarna Peter Appelqvist, Esbo,  Karl Gustaf Hagros, Helsingfors,  och Ann-Mari 
Skogster, Sibbo, återvaldes på två år. Övriga styrelsemedlemmar fram till årsmötet 2016 är Carita 
Granberg, Kimitoön,  och Inger Jansson, Raseborg. Till ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes 
Tauno Skogberg och Guy Sundström, och till deras suppleanter valdes Birgit Forstén och Folke 
Nyman. Alla val var enhälliga. Dessutom  behandlade mötet övriga stadgeenliga ärenden. 
När styrelsen konstituerade sig blev Peter Appelqvist vice ordförande, Carita Granberg kassör och 
K G Hagros sekreterare. Styrelsen höll två protokollförda möten och skötte löpande ärende med e-
post och telefon. 
Rekreationsverksamhet  

Före årsmötet den 20.3  besökte vi Mannerheimmuséet i Brunnsparken. De 13 deltagarna fick en 
utmärkt inblick i marskalkens långa och mångsidiga liv. 
Avdelningens sommarresa med 26 deltagare gick denna gång till Östra Nyland och Kymmenedalen 
den 18-19.8. Första dagen besöktes Malmgårds slott, Mustila Arboretum och Verla museifabrik. Vi 
logerade i Hotell Vaakuna i Kouvola och avrundade dagen med on munter middag i rest. Olè.  
Andra dagen besåg vi Strömfors bruk med sina museer och hantverksbutiker och fortsatte sedan 
till Lovisa med ett besök i Bonga slott, som  innehas av konstnären Riitta Nelimarkka.  
Årets höstaktivitet hade vi i Åbo den 11.11 med 21 deltagare. Efter lunch i Bryggerirestaurang 
Skolan besökte vi Åbo Svenska Teater som gav Stormskärs Maja efter Anni Blomqvists roman. Med 
relativt enkla medel åstadkom man en minnesvärd föreställning med bland annat eld och vatten 
på scenen. 
Ekonomi 

Medlemsavgiften har hela tiden varit 10 euro och erlades 2015 av 51 medlemmar,  som torde vara 
rekord.  Av Sydkustens Andelsbankförbund fick vi fortsättningsvis ett betydande bidrag. Av mo-
derföreningen OPH-eläkeläiset fick vi 79,50 euro. Medlemmarna betalar en betydande del av akti-
vitetskostnaderna. Bokårets resultaträkning uppvisar ett överskott om 1156,47 euro och bank-
saldot utgör 1786,53  euro vid kalenderårets slut. 
Medlemmar 

Medlemsantalet beträffande pensionärer från andelsbankförbundets banker uppgick till 103 den 1 
juli, och dessutom är några pensionärer från Andelsbankscentralen med i verksamheten. Fusionen 
mellan Östnylands Andelsbank och Porvoon Osuuspankki ledde till att vi miste 31 medlemmar.  
Våra stadgar möjliggör dessbättre att dessa samt nya pensionärer kan vara med i verksamheten på 
samma sätt som personer som arbetat i Andelsbankcentralen. 
Information 

Under året sändes tre informationsbrev till medlemmarna, i stor utsträckning med e-post. Vår års-
berättelse och medlemsinfo finns också på moderföreningens hemsidor, adress www.oph-
elakelaiset. fi 
 
 


