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OPH PENSIONÄRERNA, SYDKUSTEN  INFO 2/2020  

     12.10.2020 

 

 

 

                        Billnäs 11.10.2020 

 

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer! 

 

Som ni alla känner till genomgår vi en speciell tid. Coronavirusets andra våg ter sig 

utmanande i många regioner och vi väntar på ett vaccin, som så småningom skall säkra en 

återgång till normal tillvaro utan ansiktsmasker och möjlighet att röra på sig fritt samt träffa 

andra.  

Verksamheten 

På våren utgick vi ifrån att både OPH:s sommardagar på Åland och vår egen höstaktivitet 

skulle kunna genomföras. Coronasituationen har dock varit så pass allvarlig, att vi får tänka 

om.  OPH Eläkeläisets styrelse har beslutat att sommardagarna flyttas till den 21-23 augusti 

2021. Åland består som resmål. Sydkustens styrelse har för sin del beslutat att den kulturella 

aktiviteten för denna höst inhiberas och att vi ser tiden an.   

 
Ekonomin 
 
Avdelningens ekonomi är stabil. De största utgifterna uppstod redan på våren i samband 
med årsmötet och besöket på Helsingfors Stadsmuseums Villa Hagasund.  Årets 
medlemsavgifter har i stort täckt dessa utgifter.  
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Pga. den ringa verksamheten kommer avdelningen inte detta år att ansöka om understöd 
från Sydkustens Andelsbankförening.  
Om någon ännu känner för att betala sin medlemsavgift för 2020 (10€), går det bra att göra 
det genom att kontakta sekreteraren Peter Appelqvist.  
 
Nya medlemmar 
 
Enligt EU:s dataskyddsförordning från 2018 kan t.ex. inte bankerna eller Pens.försäkr.bolaget 
Ilmarinen ge ut uppgifter om när någon har blivit eller blir pensionär. P.g.a detta kommer det 
att vara utmanande att få kontakt med nya potentiella medlemmar. Därför önskar jag att ni 
kunde ”viska” till någon i styrelsen när någon bekant blivit pensionär, så kan vi i vår tur 
berätta om Sydkusten och hur man ansöker om ett medlemskap i avdelningen.   
 
 
OPH Eläkeläiset-nytt 
 
Moderföreningen höll sitt årsmöte den 22 september i Tammerfors. Eija Suni omvaldes som 
ordförande för föreningen. Till nya styrelsemedlemmar valdes Paavo Ruotsalainen från 
avdelningen i Södra Österbotten samt Helena Juntunen från Kajanaland. Helena och Paavo 
ersätter Tuula Strandman, Norra Savolax och Jouko Kaskinen från Egentliga Finlands 
avdelning. Vid nästa årsmöte är det Sydkustens tur av avstå sin styrelseplats till förmån för 
någon annan.  På årsmötet godkändes nya stadgar för föreningen.  
 
Också avdelningarna kommer att få nya reglementen och dessa kommer att presenteras på 
avdelningarnas årsmöten under 2021.  
 

Trevlig fortsättning på den granna hösten och håll er friska! 
 
ö. Kenneth  
 
 
 
 
 
Styrelsen 2020 

Ordförande        Kenneth Sandberg   kej.sandberg@gmail.com           0400 473 678 

Vice ordförande       Benita Ekholm          benita.ekholm@luukku.com      050 522 66 44 

Sekreterare och bokföringsansvarig  

        Peter Appelqvist       peter.appelqvist@pp.inet.fi       050 553 97 79 

Kassör                        Carita Granberg        carita.granberg@elisanet.fi        050 583 99 07 

Medlem        Henry Nyström         henry.g.nystrom@gmail.com     0400 304 645 

Medlem        Monica Råstedt        monica.rastedt@gmail.com        040 825 16 76 
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