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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 

Möten, funktionärer 
Årsmötet hölls den 5.3.2014 i Gamla Studenthuset, Karhukabinettet, Helsingfors.   Avdelningens ordförande 
Bo Thölix hälsade de 21 närvarande välkomna och valdes enhälligt till mötesordförande. Till avdelningens 
ordförande på ett år återvaldes Bo Thölix, Raseborg. Antalet styrelsemedlemmar bibehölls vid 1+5. De sty-
relsemedlemmar som var i tur att avgå,  Carita Granberg, Kimitoön, och Inger Jansson, Raseborg, återvaldes 
på två år. Övriga styrelsemedlemmar fram till årsmötet 2015 är Peter Appelqvist, Esbo,  Karl Gustaf Hagros, 
Helsingfors,  och Ann-Mari Skogster, Sibbo.  Till ordinarie verksamhetsgranskare för 2014 återvaldes Tauno 
Skogberg och Guy Sundström, och till deras suppleanter valdes Folke Nyman och Birgit Forstén. I övrigt 
behandlades stadgeenliga ärenden i bästa sämja. 
När styrelsen konstituerade sig blev Peter Appelqvist vice ordförande, Carita Granberg kassör, och Karl Gus-
taf Hagros sekreterare. Styrelsen höll tre protokollförda och beslutföra möten under kalenderåret 2014. 
 
Rekreationsverksamhet 
Före  årsmötet såg vi komedin I sista minuten på Svenska Teatern i Helsingfors. Det var en roande föreställ-
ning om tre kvinnor i mogen ålder vilka vill leva fullt ut innan tiden tar slut. Antalet deltagare var 21. 
Avdelningens sommarresa genomfördes den 26-28.8 och gick till Bohuslän och Västkusten med 
övernattningar i Göteborg, där vi också hade en guidad tur med buss första dagen och till fots sista dagen. 
Däremellan besökte vi bland annat Marstrand, Kungälv, Tjörnbroarna, Klädesholmen, Skärhamn, 
Fiskebäckskil och Smögen. Ett synnerligen soligt väder och en utmärkt guide gjorde att resan blev mycket 
lyckad. Med på resan var 15 personer. 
Verksamhetsårets höstutfärd gick till Tammerfors den 1-2.12. På programmet fanns besök i domkyrkan och 
Tamperetalo, guidad rundtur i staden och på Vapriikki Postmuseum. Första dagen avrundades med balet-
ten Svansjön framförd av Saint Petersburg Ballet. I den mycket lyckade utfärden deltog 16 personer. 
 
Ekonomi 
Medlemsavgiften har fortsättningsvis varit 10 euro och den har 2014 erlagts av 44 personer, av vilka några 
från ABC. Sydkustens Andelsbankförbund har också detta år donerat ett betydande bidrag. Av moderföre-
ningen fick vi 54 euro. Bokåret resulterade i ett underskott om 256,84 euro. Vid årets slut var banksaldot 
650,06 euro 
 
Medlemmar 
Enligt vårt reglemente är alla tidigare anställda inom Sydkustens Andelsbankförbund, som lyfter pension 
från Andelsbankernas pensionskassa eller –stiftelse,  automatiskt medlemmar i  avdelningen. Endast med-
lemmar som erlägger medlemsavgift sponsras vid olika aktiviteter. I medlet av året var antalet medlemmar 
107, en minskning med 1  person från årets början. Dessutom kan övriga svenskspråkiga andelsbanks-
pensionärer på verksamhetsområdet delta som likvärdiga medlemmar. 
 
Övrigt 
Under året sändes med posten fyra informationsbrev till medlemmarna, som dessutom får moderförenin-
gens meddelanden. Den interna informationen underlättas hela tiden genom att 42 medlemmar får info-
breven med epost. Våra meddelanden finns också på moderföreningens hemsida, adress www.oph-
elakelaiset.fi. 
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