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OPH-PENSIONÄRERNA, SYDKUSTEN 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 

 

2017 var för vår avdelning det femtonde verksamhetsåret. Avdelningen grundades den 8 maj 

2003.    

Möten, funktionärer 

Avdelningens årsmöte hölls den 14.3.2017 på Restaurang Zetor, Brunnsgården, Helsingfors. 

Ordföranden Bo Thölix hälsade de 18 övriga närvarande välkomna och öppnade årsmötet.  

Till ordförande för årsmötet valdes Bo Thölix.  Till avdelningen ordförande för ett (1) år, dvs till 

slutet av årsmötet 2018, återvaldes Bo Thölix, Raseborg. Till styrelsemedlemmar på två (2) år 

återvaldes Peter Appelqvist, Esbo, Karl Gustaf Hagros, Helsingfors och Ann-Mari Skogster, Sibbo. 

Övriga styrelsemedlemmar fram till slutet av årsmötet 2018 är Carita Granberg, Kimitoön, och Inger 

Jansson, Raseborg. Till ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes Tauno Skogberg och Guy 

Sundström. Till deras suppleanter återvaldes Birgit Forstén och Folke Nyman. 

På  styrelsens konstituerade möte valdes Inger Jansson till vice ordförande, Carita Granberg till kassör 

och Peter Appelqvist till sekreterare. Bokföringen för 2017 har skötts av Karl Gustaf Hagros. Under 

året höll styrelsen tre (3) protokollförda möten. 

Rekreationsverksamhet 

Årsmötesdagen inleddes med teaterbesök på Svenska Teatern som bjöd på musikalen 

”Ingvar! – en musikalisk möbelsaga”. 19 personer deltog. 

Den traditionella sommarutfärden förde 19 deltagare den 8–10 augusti längs södra 

Skärgårdslinjen till Nagu och Kökar (övernattning) och vidare till fasta Åland. Där besågs bl.a. 

Kastelholm och Bomarsund. Returen gick längs norra Skärgårdslinjen via Vårdö. Lappo 

(övernattning) och Brändö, Gustavs.  Utfärden gynnades av ett strålande väder och de lokala 

guiderna gav mervärde åt besöken. Torsten och Margareta Nordberg berikade besöket på 

Lappo med stor gästvänlighet och intressanta programinslag. 

Den 21 november besökte 18 medlemmar, de bättre hälfterna medräknade,  

Andelsbankcentralens nya kontorsbyggnad i Vallgård, Helsingfors. Kenneth Sandberg hade 

tillsammans med vår värdinna, assistent Eija Isoniemi , satt ihop ett intressant och givande 

program med lunch, guidad rundtur i det moderna bankkontoret, den imponerande 

ljusgården, Andelsbankmuséet samt i centralens konstgalleri. Kundrelationsdirektör Mikael 

Lindqvist berättade i positiva ordalag om hur det är att jobba i det nya huvudkontoret. 

Dagen avslutades med ett besök på Ateneums utställning ”Bröderna von Wright”.  

Ekonomi 

Medlemsavgiften 10 € för 2017 har erlagts av 57 medlemmar. Sydkustens 

Andelsbankförbunds understöd har en avgörande betydelse för vår ekonomi och 
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verksamhetsmöjligheter. Av OPH-eläkeläiset fick vi 80,25 €. Verksamhetsårets resultat visar 

ett överskott om 224,46 €.  

Medlemmar 

Den 31.12.2017 hade avdelningen 121 medlemmar som pensionerats från Sydkustens 

Andelsankförbunds banker. Dessutom deltar aktivt 5 medlemmar som pensionerats från 

Centralen.  

Information 

Under året sändes två INFO-meddelanden till medlemmarna. På moderföreningens 

hemsidor, www.oph-elakelaiset.fi finns våra årsberättelser och meddelanden. 
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