
 
OPH – PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN  
 
 
Verksamhetsberättelse för år 2016 
 
Möten, funktionärer 
Styrelsen har hållit två protokollförda möten under året.  
Anita Hammarström, Sigbritt Westergård och Bertel Nygård har skött om avdelnings utskick av brev. 
 
Den 10 mars 2016 höll OPH-pensionärerna, Österbotten årsmötet i Blomsterhuset i Vasa.   
Avdelningens ordförande Bertel Nygård hälsade de närvarande välkomna (37 medlemmar och 17 
maka/make) och förklarade årsmötet öppnat. 
Årsmötet inleddes på traditionellt vis med att hedra minnet av de under året bortgångna 
medlemmarna. 
Mötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt och årsmötet valde Bertel Nygård från Vörå till 
avdelningens ordförande för ett år framåt. Till styrelsemedlemmar för två år framåt valdes Anita 
Hammarström (kassör) för Vasa-Korsholm området och Siv Höglund, norra området. 
Övriga i styrelsen är Ingmar Smeds (vice ordförande) södra området, Raoul Carlstedt (sekreterare) 
norra området och Sigbritt Westergård, Vasa-Korsholm området. 
Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Anders Björk och Tuula Östergård och till deras ersättare 
valdes Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 
 
Före den väntande middagen i Blomsterhusets festvåning fick de närvarande lyssna till bank-
presentation av vd Ulf Nylund och personalchef Maria Östman.  
Deras tema behandlade närmast dagens digitala skolnings- och palaversystem, vilka de senaste åren 
utvecklats med stormsteg och fick oss äldre, tidigare bankanställda, att häpna och kanske ifrågasätta. 
  
En smaklig middag avnjöts i Blomsterhusets festvåning och dagens värd var VD Ulf Nylund från Vasa 
Andelsbank, som bjöd årsmötesdeltagarna på måltidsdrycker. 
 
Efter middagen och en stunds fri samvaro förflyttade sig årsmötesdeltagarna till Vasa stadsteater för 
att lyssna till Gubbrockarna Goes Movies.  
Det blev en medryckande tillställning med musik och sång från gamla goda tider och en  fin 
avslutning på dagen.  
 
 
Uppvaktning 
Pensionärsavdelningen har uppvaktat Jan-Erik Westerdahl vd för Korsnäs Andelsbank på hans 50-
årsdag. 
 
 
Sydkustens pensionärsavdelning på utfärd till Vasa med omnejd 
Den 3-5 augusti 2016 besökte Sydkustens pensionärsavdelning Vasa med omnejd och representanter 
från vår styrelse deltog i den gemensamma lunchen vid Berny´s i Replot den 4 augusti. 
Vi hade en mycket trevlig stund tillsammans.  
 
 
Höstresa  
Trots att ordförande Bertel Nygård satt mycket arbete på förberedelserna för ett besök på OP-
Vallgård så blev det inget av höstresan på grund av för få deltagare. 



OPH:s sommardagar 16 – 18.6.2016 i Koli 
Tyvärr hade ingen från vår pensionärsavdelning möjlighet eller intresse att närvara vid 
sommardagarna i Koli.  
 
Ekonomin 
Bokslutet för år 2016 visar ett överskott om 556,11 euro. 
Medlemsavgiften har under året varit 15 euro och har betalts av 130 st medlemmar. 
I understöd för verksamheten har pensionärsavdelningen erhållit 168,75 euro från OPH-eläkeläiset ry  
och 1.200,00 euro från Österbottens Andelsbanksförbund.  
 
Ett stort tack till alla som medverkat och deltagit och understött pensionärsavdelningen under 
verksamhetsåret 2016. 
 
 
Styrelsen     
 
 

 

 

 

 


