
OPH-pensionärernas styrelse i Österbotten återvaldes 

 

Den 18 februari samlades OPH-pensionärerna, Österbotten till årsmöte i Vasa. Denna gång 
väckte samlingen ett rekordstort intresse när 44 medlemmar och 11 följeslagare fanns på plats. 
Under det gångna verksamhetsåret hade den österbottniska avdelningen 117 medlemmar som 
erlagt medlemsavgift. Medlemmarna består av pensionerade arbetstagare från Österbottens 
Andelsbanksförbunds medlemsbanker. 

Mötesförhandlingarna inleddes på traditionellt vis med att hedra minnet av under året 
bortgångna medlemmar. Bland dem finns bl.a. John Häggdahl, tidigare vd för Korsnäs 
Andelsbank och Kaj Skåtar som fungerat som vd för Vasa Andelsbank. Avdelningens 
ordförande, Bertel Nygård, uppmärksammade dessa två stormän inom bankgruppen med några 
väl valda minnesord. 

Årsmötet var också denna gång förlagt till Vasa och 
Blomsterhuset, som ligger geografiskt mitt i 
verksamhetsområdet.  
Mötesförhandlingarna kunde genomföras i rask takt tack vare 
styrelsens välgjorda förarbete. 
Ur verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att avdelningens 
medlemmar gjort ett besök i grannstaden Umeå och bekantat 
sig med kulturhuvudstadens begivenheter. Likaså var 
avdelningen representerad vid OPH-pensionärernas 
sommarsamling i Peurunka utanför Jyväskylä. Där invaldes 
Bertel Nygård i den riksomfattande styrelse för tre år framåt. 

När årsmötet kom till personvalen för den kommande perioden 
blev det nyvla över hela linjen. Styrelsen består av följande 
personer: Bertel Nygård (Vörå) ordförande, Ingmar Smeds 
(Petalax) viceordförande, Raoul Carlstedt (Nykarleby) 
sekreterare, Anita Hammarström (Vasa) kassör, Sigbritt 
Westergård (Vasa) och Siv Höglund (Vörå). 
Som verksamhetsgranskare återvalder Anders Björk (Vasa) och 
Tuula Östergård (Björköby). 

Årets verksamhetsplan innehåller i stort liknande aktiviteter som 
tidigare år. Resor, teaterbesök och evenemang som styrker 
sammanhållningen bland forna arbetskamrater och ytterligare 
förgyller och ger ett avbräck i vardagen. 

Efter avslutade årsmötesförhandlingar förflyttade sig deltagarna till Blomsterhusets anrika 
festvåning för att äta en middag i en miljö bara detta hus kan erbjuda. 
Dagen avslutades med ett besök på Wasa Teater där vi fick oss ett gott skartt och återupplivade 
minnesbilder ur Folkets Dagblad. Att ett tekniskt missöde gav oss en "extra" akt tar vi med oss 
som en upplevelse rikare. 

 

Bertel A. Nygård 
ordförande 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


