
 
 
OPH – PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN  
 
Verksamhetsberättelse för år 2014 
 
 
Möten, funktionärer 
Årsmötet hölls den 12 mars 2014 i anrika Svenska Klubben i Vasa.  Avdelningens ordförande Bertel 
Nygård hälsade de närvarande välkomna (19 medlemmar och 12 maka/make) och förklarade årsmötet 
öppnat. 
Bertel Nygård från Vörå återvaldes till avdelningens ordförande för ett år framåt. Raoul Carlstedt 
från Nykarleby fortsätter som sekreterare och Anita Hammarström från Vasa återvaldes till kassör. 
Britta Hannula, som invaldes i styrelsen redan år 2002, önskade avgå och i hennes ställe valdes  
Siv Höglund från Vörå för en två års period. Margaretha Evars från Kristinestad var också i tur att 
avgå och hade anhållit om befrielse. Ingen ny styrelsemedlem valdes för Margaretha Evars, varför 
styrelsen består av 1+5. Övriga i styrelsen är Sigbritt Westergård och Ingmar Smeds. 
Britta Hannula avtackades och blomstersmyckades. Margaretha Evars kommer att avtackas för sin 
styrelsemedverkan vid första möjliga tillfälle.  
Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Anders Björk och Tuula Östergård och till deras ersättare 
valdes Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 
Årsmötet avrundades med en smaklig tre rätters middag på klubben. Därefter förflyttade sig 
deltagarna till Wasa Teater där pjäsen Johan Gabriel Borkman sågs. Ett drama av Henrik Ibsen, 
vilket för oss före detta bankanställda trots allt inte verkade alltför främmande. 
 
Vid första styrelsemötet efter årsmötet valdes Ingmar Smeds till avdelningens viceordförande. 
Styrelsen har hållit tre protokollförda mötet under året. Anita Hammarström, Sigbritt Westergård och 
Bertel Nygård har skött om avdelnings utskick av brev. 
 
 
Resa till Umeå 5-6 september  
Fredag morgon lade ms Wasa Express ut mot resmålet Umeå. En solig sensommardag med endast 
små krusningar på Kvarken och en smaklig lunch i glada vänners lag lade grunden till en lyckad resa. 
OT-resor hade planerat resan och vi 16 glada resenärer som var med om resan hade två mycket fina 
dagar.  Framme i Umeå väntade en guidad rundtur med verkligen intressant information om 
grannstaden, som de senaste åren växt sig till Norrlands största stad med ca 119 000 innevånare. 
Stadens universitet och kommunsammanslagningar har kraftigt bidragit till detta. Vi hörde också att 
en stor brand år 1888 ödelagt det mesta av dåtida bebyggelse i staden, som därefter byggdes upp med 
Vasa som modell – med rutmönstrade kvarter och raka gator. 
Att Umeå fungerade som årets kulturhuvudstad syntes och hördes på många håll och kanter. 
Konstverk, cirkusartister, sång och musik fyllde stadens blomsterfyllda parker, gator och torg. Det 
byggs otroligt mycket i Umeå och stadsbilden har kraftigt förändrats de senaste åren och mycket 
pengar har satsat på strandlinjen längs med älven, som har blivit en riktig pärla att visa upp för 
besökare. 
Fredag kväll avnjöt ressällskapet en läcker middag i källarrestaurangen Balder. 
Under lördagen kunde var och en fritt ströva omkring i staden, göra uppköp, eller bara sitta på en 
parkbänk och njuta av det otroligt fina vädret fram till dess vi igen styrde kosan mot hamnen och 
färjan som tog oss tillbaka till Vasa. 
På färjan blev det att njuta av det mångsidiga skärgårdsbordet med alla dess läckerheter och av en 
händelse kunde vi före och efter maten njuta av medryckande jazzmusik. Vår hemresa sammanföll 
nämligen med Vasa Jazzklubbs jazzkryssning. 



 
OPH:s sommardagar i Peurunka 19-21 augusti  
Vid sommardagarna i Peurunka var vår avdelning representerat av Bertel Nygård, Ingmar och Hilkka 
Smeds och Tor Nyman. Totalt deltog 102 personer i sommardagarna. 
Vid sommardagarna valdes Raili Kuosma, från Nyslott, till ny ordförande för OPH-eläkeläiset ry. 
Bertel Nygård invaldes för en tre års period i OPH-eläkeläiset ry:s styrelse. 
 
Ekonomin 
Medlemsavgiften har under året varit 15 euro och den har under året betalts av 117 st medlemmar. 
Bokslutet visar ett överskott om 10,01 euro.  I understöd för verksamheten har pensionärsavdelningen 
erhållit 106,50 euro från OPH-eläkeläiset ry och 1 200,00 euro från Österbottens Andelsbanksförbund 
samt 200,00 euro av Korsnäs Andelsbank för årsmötets omkostnader.    
 
Tack till alla som deltagit och understött pensionärsavdelningens aktiviteter under verksamhetsåret. 
 
 
Styrelsen     
 
 


