
 

OPH-PENSIONÄRERNA, SYDKUSTEN    

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018     

Avdelningen har nu fungerat under sexton verksamhetsår.  Avdelningen grundades den 8 maj 2003.  

 

Möten och funktionärer   

Avdelningens årsmöte hölls den 8.3.2018 på Restaurang Zetor, Brunnsgården, Helsingfors. 18 medlemmar jämte 

bättre hälfter var närvarande.   

Avdelningens långvarige ordförande och grundande medlem Bo Thölix från Raseborg hade önskat avgå som 

ordförande och styrelsemedlem och i stället för honom och för ett (1) år valdes Kenneth Sandberg från Helsingfors. 

Till styrelsemedlemmar på två (2) år återvaldes Carita Granberg, Kimitoön och Inger Jansson, Raseborg.  Som ny 

medlem i styrelsen på två (2) år, valdes Henry Nyström från Liljendal. Övriga styrelsemedlemmar fram till slutet av 

årsmötet 2019 är Peter Appelqvist, Esbo, Karl Gustaf Hagros, Helsingfors och Ann-Mari Skogster, Sibbo.  

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 2018 har skötts av Karl Gustaf Hagros.  

Under året höll styrelsen fyra (4) protokollförda möten.  

 

Rekreationsverksamhet   

Årsmötesdagen inleddes med ett teaterbesök på Svenska Teatern som bjöd på ”En man som heter Ove”. 18 

personer deltog.  

Den traditionella sommarutfärden förde denna gång 16 deltagare till Gdansk i Polen den 4-6 juni. Förutom den 

sedvanliga rundvandringen i centrum av Gdansk, besökte gruppen den medeltida borgen Malbork. Den katolska 

riddarorden Tyska Orden hade börjat med byggnadsarbetena redan 1274. Malbork ligger vid floden Nogat och 

borgen blev Tyska Ordens högsäte fram till mitten av 1400-talet. Malbork, som egentligen består av tre separata 

borgar, är den största i sitt slag i världen räknat enligt byggyta (ca 15 ha), och den största tegelbyggnaden i Europa. 

Helheten består av flera delar och har många lager av försvarsmurar. Under utfärdens tredje dag besökte en del av 

gruppen det nya muséet om II världskriget medan en del av gruppen besökte hamnstäderna Sopot och Gdynia.  

Vädret under resan var soligt och varmt.  

  

Den planerade utfärden till Lahtis i november blev inte av pga. för få anmälda deltagare.  

 

Ekonomi   

Medlemsavgiften 10 € för 2018 har erlagts av 59 medlemmar.  Av OPH-eläkeläiset ry. fick avdelningen 80,25 €. 

Verksamhetsårets resultat visar ett överskott om 525,51 €.  Sydkustens Andelsbankförening rf:s understöd, har 

således i framtiden en avgörande betydelse för avdelningens ekonomi och dess verksamhetsmöjligheter.  Den nya 

Andelsbankföreningen har bildats av Nagu Andelsbank, Andelsbanken för Åland och OP Raseborg.  



 

Medlemsärenden 

Den 31.12.2018 hade avdelningen 116 medlemmar.  Som medlem i avdelningen har hittills antagits personer som 
pensionerats från OP Raseborg, Nagu Andelsbank, Andelsbanken för Åland, OP Östnyland och Västra-Kymmene 
Andelsbank samt de svenskspråkiga personer som pensionerats från OP-Centralen. 
Eftersom de geografiska gränserna kommer att suddas ut mellan de nuvarande pensionärsavdelningarna och de fem 
nya andelsbankförbunden, vilka omfattar hela landet, antages att avdelningarna i framtiden erhåller medlemmar 
från sådana områden som för OP-pensionärerna är de mest ändamålsenliga.  

 
 

Information  

EU:s dataskyddsförordning från maj 2018 har medfört, att OPs Pensionskassa eller bankerna inte längre kan 

informera om vem som blivit pensionär i OP-Gruppen och därmed har rekryteringen av nya medlemmar försvårats. 

Styrelsen har utformat en informationssida om avdelningen som via de personalansvariga i bankerna skall kunna 

delas ut till blivande pensionärer.  

Under året har medlemmarna erhållit information om versamheten medelst INFO-meddelanden per e-post. På 

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

 

Helsingfors den 25 januari 2019  

Styrelsen för OPH-pensionärerna, Sydkusten 


