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Möten, funktionärer 
 
Avdelningens årsmöte hölls den 17.3.2016 i Karhukabinettet, Gamla Studenthuset, Helsingfors. 
Ordf. Bo Thölix hälsade de 13 närvarande välkomna och valdes till mötesordförande. Till 
avdelningen ordförande på ett (1) år återvaldes Bo Thölix, Raseborg. Antalet styrelsemedlemmar 
bibehölls vid 1+5. Till styrelsemedlemmar på två (2) år återvaldes Carita Granberg, Kimitoön, och 
Inger Jansson, Raseborg. Övriga styrelsemedlemmar fram till årsmötet 2017 är Peter Appelqvist, 
Esbo, Karl Gustaf Hagros, Helsingfors, och Ann-Mari Skogster, Sibbo. Till ordinarie 
varksamhetsgranskare återvaldes Tauno Skogberg och Guy Sundström, och till deras suppleanter 
återvaldes Birgit Forstén och Folke Nyman. Alla val var enhälliga. Dessutom behandlades övriga i 
stadgarna angivna ärenden. När styrelsen konstituerade sig valdes Peter Appelqvist till vice 
ordörande, Carita Granberg till kassör och K G Hagros till sekreterare. Under året höll styrelsen tre 
(3) protokollförda möten och skötte däremellan löpande ärenden med e-post och telefon. 
 
Rekreationsverksamhet 
Efter årsmötet besökte vi Helsinki Art Museum i Tennispalatset där vi fick en guidad tur på svenska 
och kunde ta del av 58 konstverk av 28 olika konstnärer. 
Sommarutfärden till Vasa med omnejd den 3-5 augusti lockade 17 deltagare som var nöjda med 
upplevelserna med bland annat Svedjehamnen på Björkö, Replotbron, Strömsö, Stundars och 
Söderfjärden. 
Höstaktiviteten bestod denna gång av en resa till Tallinn 23-24.11. Förutom operan Rigoletto och 
julmat på båten i båda riktningarna fanns det tid för eget program. Antalet deltagare var 14. 

Ekonomi 
Medlemsavgiften 10 euro har erlagts av 49 personer. Sydkustens Andelsbankförbunds understöd har 
stor betydelse för vår ekonomi. Av moderföreningen OPH-eläkeläiset fick vi 54 euro. Bokårets 
resultat utgör ett överskott om 359,77 euro. Vid kalenderårets slut vart banksaldot 2146,30 euro. 

Medlemmar 
I slutet av verksamhetsåret hade avdelningen 107 medlemmar som pensionerats från förbundets 
andelsbanker, dessutom deltar några som tjänstgjort i Centralen som fullvärdiga medlemmar. 
 
Information 
Under året sändes tre meddelanden till medlemmarna, i allt större utsträcknuing med e-post. Också 
på moderföreningens hemsidor, adress www.oph-elakelaiset.fi,  finns våra årsberättelser och de 
nyaste meddelandena. 
 
Övrigt 
Sekreteraren representerade vår avdelning i ett av moderföreningen arrangerat informations- och 
diskussionstillfälle för avdelningarnas aktiva i samband med föreningens sommardagar i Koli den 
16-18.8. 
 
 


