
 

 

Charles Chaplin-konsert fick avrunda OPH-pensionärernas 
årsmötesdag 

 

OPH-pensionärerna i Österbotten samlades 30.3. till årsmöte i Vasa. Närmare 50 personer, 
följesslagare medräknade, hade hörsammat kallelsen. Lokalavdelningen med 130 
medlemmar, vilka erlagt sin medlemsavgift, tillhör den riksomfattande OP-gruppens 
pensionärsavdelning. Alla våra medlemmar har tidigare jobbat i någon av andelsbankerna 
längs den Österbottniska kusten. På riksnivå tillhör närmare 10.400 pensionerade 
arbetstagare OPH-eläkeläiset ry. Av 17 lokalavdelningar är den österbottniska en av de 
mindre. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av lokalavdelningens ordförande Bertel Nygård från Vörå 
med Raoul Carlstedt från Nykarleby som mötessekreterare. Efter de lagstadgade 
förhandlingarna av fjolårets verksamhet med tillhörande räkenskaper var man framme vid 
personvalen för de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå. 

Bertel Nygård fortsätter som ordförande ett år framåt. Ingmar Smeds från Petalax 
(viceordf.), Raoul Carlstedt (sekret.) och Sigbritt Westergård från Vasa återvaldes, alla 
för två år framåt. Mötet beslöt också på styrelsens förslag att utöka styrelsemedlemmarnas 
antal med en person från den norra regionen. På den platsen ivaldes Sten-Ole Nybäck från 
Kronoby.  
Anita Hammarström  från Vasa och Siv Höglund hemma i Vörå ingår också i den 
sittande styrelsen. 
Till verksamhetsgranskare för år 2017 valdes Anders Björk från Vasa och Tuula 
Östergård bosatt i Björköby. 

I verksamhetsplanden för innevarande år ingår bl.a. deltagande i de riksomfattande 
sommardagarna som anordnas i medlet av augusti i Tammerfors. En julfest med middag 
och teaterbesök finns på agendan till lillajul. Närmare information kommer medlemmarna 
att få brevledes och via OPH:s hemsidor. 
För att kunna upprätthålla dennna verksamhet och samhörighet för sina medlemmar är 
lokalavdelningen synnerligen tacksam för det ekonomiska stöd den årligen får från 
Österbottens Andelsbanksförbund.  

Årsmötesdagen avslutades med middag och fri samvaro i Blomsterhusets festvåning och 
efter den förflyttade sig deltagarna till kulturskafferiet Ritz. Där bjöds vi på en annorlunda 
konsert med Vasa stadsorkester med Chaplin-filmer i fonden. Det blev för de flesta av oss, 
och övrig konsertpublik, en upplevelse man sent kommer att glömma. Stadsorkestern 
överraskar numera positivt med jämna mellanrum, vilket hoppeligen leder till en växande 
publik framöver. 

 

Bertel A. Nygård 
 
 


