
OPH – PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN  
 
Verksamhetsberättelse för år 2018 
 
Funktionärer, möten 
Ordförande: Ingmar Smeds  
Viceordförande: Sten-Ole Nybäck 
Sekreterare: Raoul Carlstedt 
Kassör: Saija Viitaharju 
Medlemmar: Anita Hammarström, Siv Höglund, Sigbritt Westergård 
Styrelsen har hållit två protokollförda möten under året.  
 
 
Årsmötet 
Den 8 mars 2018  kl. 15,30 höll OPH-pensionärerna Österbotten, årsmöte i Blomsterhuset i Vasa. 
Avdelningens kassör Anita Hammarström hälsade de närvarande välkomna (22 medlemmar och 2 st 
maka/make) och förklarade årsmötet öppnat. 
Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit under 
verksamhetsåret. 
Till årsmötets ordförande valdes Gösta Rosenlöf,  som med fast hand ledda årsmötesförhandlingarna.  
Till ny ordförande för år 2018 valdes Ingmar Smeds och till ny medlem i styrelsen invaldes Saija Viitaharju. 
Anita Hammarström och Siv Höglund återvaldes för en ny två års period 2018-2019. 
Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Anders Björk och Tuula Östergård och till deras ersättare valdes 
Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 
Efter årsmötesförhandlingarna gav bankdirektör Gunder Häggström, Vasa Andelsbank, aktuellt information 
från bankvärlden.  
 
Årsmötesdagen avslutades med middag och fri samvaro i Blomsterhusets festvåning. Ett varmt tack till Vasa 
Andelsbank som bjöd årsmötesdeltagarna på måltidsdrycker. 
I anledning av internationella kvinnodagen förärades alla damer med en röd ros. 
 
Efter middagen blev det Billy Elliot musikal på Vasa stadsteater.  
 
 
OPH:s sommardagar 21– 22.8. i Villmanstrand 
Inga representanter från vår förening. 
 
Lillajulfesten  
Den 28 november firade avdelning lillajulfest med middag på restaurang FYR i Vasa.  Sommaren 2018 
expanderade restaurang Faros och den nybyggda restaurangen FYR öppnades. Restaurang FYR har plats 
för 70 personer och har fönster från golv till tak  och en sann panoramavy mot havet. 
Pensionärsavdelningens ordförande Ingmar Smeds hälsade oss välkomna och restaurangens ägare Mikki 
Ekman berättade om den nybyggda restaurangen samt informerade oss om kvällens meny. 
Totalt var vi nästan 70 personer som avnjöt en mycket smaklig middag. All heder och tack till restaurangens 
personal. Tack också till Korsnäs Andelsbank  som bjöd på matdrycker. 
 
Efter den mycket goda middagen blev det avfärd till Ritz där vi fick uppleva ”Gambämark” med 
humorgruppen KAJ. 
Vad skall man säga om humorgruppen KAJ. Visst är de uppfinningsrika. De kommer med nya roliga upptåg 
och ”Gambämark” var något utöver det vanliga. Mycken sång, musik och spex med humor och dramatik , ja 
allt möjligt fick vi uppleva denna kväll. Kurt Byman var den som bestämde allt och sonen Josua var 



fenomenal med sina ansiktsuttryck. För att inte tala om ”Mäskis-Gunnar. Alla medverkande gjorde väldigt 
fina roller och sällan har vi pensionärer varit på så bra humör när hemresan startade. 
Föreställningens längd 2 timmar och 20 minuter inklusive pausen.  
Så lyder skriften enligt Gålabåokin 12:14, ”Du skola icke pryda ditt hem med krimskrams och ramatakäl” 
 
Ekonomin 
Bokslutet för år 2018 visar ett underskott om 1 051,76 euro. 
Medlemsavgiften har under året varit 15 euro och har betalts av 142 st medlemmar.  
I understöd för verksamheten har pensionärsavdelningen erhållit  1 200,00 euro från Österbottens  
Andelsbanksförbund, 300,00 euro från Korsnäs Andelsbank  och 178,50 från OPH-eläkeläiset ry. 
 
Slutord 
Ett stort tack till alla medlemmar som medverkat och deltagit i avdelningens begivenheter. 
Tack till sponsorerna som understött pensionärsavdelningen under verksamhetsåret 2018. 
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