
 
OPH – PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN  
 
 
Verksamhetsberättelse för år 2017 
 
Möten, funktionärer 
Styrelsen har hållit två protokollförda möten under året.  
Anita Hammarström, Sigbritt Westergård och Bertel Nygård har skött om avdelnings utskick av brev. 
 
Den 30 mars 2017 kl. 15,30 höll OPH-pensionärerna, Österbotten årsmöte i Blomsterhuset i Vasa.   
Avdelningens ordförande Bertel Nygård hälsade de närvarande välkomna (27 medlemmar och 16 
maka/make) och förklarade årsmötet öppnat. 
Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit under 
verksamhetsåret. 
Mötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt och årsmötet valde Bertel Nygård från Vörå till 
avdelningens ordförande för ett år framåt.  
Till styrelsemedlemmar för två år framåt (2017-2018) valdes Ingmar Smeds, Raoul Carlstedt och 
Sigbritt Westergård. Årsmötet beslöt, på styrelsens förslag, att utöka styrelsemedlemmarnas antal med 
en person från den norra regionen. Sten-Ole Nybäck, från Kronoby, invaldes på den platsen.   
Övriga i styrelsen är kassör Anita Hammarström och Siv Höglund.  
Till ordinarie verksamhetsgranskare, för det kommande verksamhetsåret, valdes Anders Björk och 
Tuula Östergård och till deras ersättare valdes Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 
 
Årsmötesdagen avslutades med middag och fri samvaro i Blomsterhusets festvåning. Ett varmt tack till 
Purmo Andelsbank, som bjöd årsmötesdeltagarna på måltidsdrycker. 
 
Efter middagen förflyttade sig årsmötesdeltagarna 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 speciell upplevelse. Charles Chaplin var inte endast filmskådespelare med 
sin kännspaka gångstil och spatserkäpp utan också en framstående musiker och kompositör. 
 
OPH:s sommardagar 15 – 17.8.2017 i Tammerfors 
Ordförande Bertel Nygård och viceordförande Ingmar Smeds med fru Hilkka deltog i sommardagarna 
i Tammerfors. 
 

Lillajulfest  
Den 29 november firade avdelning lillajulfest med middag på Villa Sandviken i Vasa.  
 
Ordförande Bertel Nygård hälsade välkommen och informerade oss om Villa Sandviken.  
Villa Sandviken byggdes år 1845 av hovrättsassessor Carl Johan Boy. Sandviksvillan byggdes till en 
socitetsvilla, där sin tids viktiga personer samlades sommartid och Villa är en helhet med flera lager 
av olika tidsperioders stildrag. Den ståtliga byggnaden med sina omgivande parkområden var efter att 
den färdigställdes i privat bruk under flera årtionden. Från år 1880 ägdes Villa av Vasa stad tills 
Kiinteistöt Oy Hietalahden Villa, köpte villan år 2016. Efter årtal av lång väntan öppnades 
nyrenoverade Villa Sandviken på valborgsmässoaftonen 2017. 
 
Vi var så många som 73 stycken som den 29 november 2017 hade förmånen att avnjuta en mycket fin 
middag med ett otal olika rätter som smakade gudomligt gott. All heder och tack till restaurangens 
personal. Tack också till Pedersörenejdens Andelsbank som bjöd på matdrycker. 
 



Efter den goda middagen blev det avfärd till Wasa Teater där vi fick uppleva INGVAR en musikalisk 
möbelsaga, av Klas Abrahamsson och Erik Gedeon i regi av Markus Virta. 
Pjäsen INGVAR är en mästerlig och energisk musikal med högt tempo, humor och otroligt vacker 
musik. Vi fick uppleva en mycket trevlig teaterföreställning med ypperligt artisteri och fin sång av alla 
skådespelarna. 
En textrad ur föreställningen: ”... Du var vårt hopp, vår frälsare, vår guru. Och vi såg upp till dig och 
dina skåp av furu... Vi dyrkade ditt mod, ditt sätt att betsa bord. Vi trodde på en värld av spån och 
masonit...” 
Ett småländskt tempel IKEA i masonit. 
 

Ekonomin 
Bokslutet för år 2017 visar ett underskott om 709,71 euro. 
Medlemsavgiften har under året varit 15 euro och har betalts av 131 st medlemmar. 
I understöd för verksamheten har pensionärsavdelningen erhållit 171,00 euro från OPH-Eläkeläiset ry  
och 2 400,00 euro för åren 2016 och 2017 från Österbottens Andelsbanksförbund.  
 

Ordförandens avgång 
Bertel Nygård meddelade skriftligen i ett brev daterat den 1 december 2017 till viceordföranden 
Ingmar Smeds att han avgår som ordförande för OPH – pensionärerna Österbotten med omedelbar 
verkan. 
Bertel Nygård valdes in i styrelsen vid årsmötet den 27 maj 2010 och vid årsmötet den 23 maj 2011 
valdes han till pensionärsavdelningens ordförande. 
Bertel Nygård har skött ordförandeskapet och representerat pensionärsavdelningen på ett föredömligt 
sätt. Vi kan bara beklaga att Bertel Nygård stiger av som föreningens ordförande. 
  
Slutord 
Ett stort tack till avgående ordförande Bertel Nygård, och till alla som medverkat och deltagit samt 
understött pensionärsavdelningen under verksamhetsåret 2017. 
 
 

Styrelsen 
 
 


