
OPH – PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN  

Verksamhetsberättelse för år 2019  

Funktionärer, möten  
Ordförande: Ingmar Smeds 
Viceordförande Stig-Göran Jansson 
Sekreterare: Raoul Carlstedt 
Kassör: Saija Viitaharju 
Medlemmar: Anita Hammarström, Siv Höglund, Sigbritt Westergård 

Styrelsen har hållit två protokollförda möten under året.  

Årsmötet 

Den 26 mars 2019 kl 15.00 höll OPH-pensionärerna Österbotten, årsmöte i Kyrö Distillerys 
konferensutrymmen i Storkyro. Andelningens ordförande Ingmar Smeds hälsade de närvarande välkomna (25 
medlemmar och 13 maka/make) och förklarade årsmötet öppnat. 

Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit under 
verksamhetsåret. 

Till årsmötets ordförande valdes Ingmar Smeds som med säker röst och hand ledda årsmötes 
förhandlingarna. 

Till ordförande för 2019 återvaldes Ingmar Smeds. Till ny medlem i styrelsen invaldes Stig-Göran Jansson, 
från Purmo. Raoul Carlstedt och Sigbritt Westergård återvaldes för en ny två års period 2019-2020. Till 
ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes Anders Björk och Tuula Östergård och till deras ersättare valdes 
Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 

Efter årsmötesförhandlingarna blev det rundvandring i Kyrö Distillerys produktionsutrymmen. 

Destilleriet ligger i ett gammalt andelsmejeri i Storkyro. Rundvandringen började från mejeriets gamla del där 
vi fick höra om det grymma och hänsynslösa slaget i Napo, som format historien i detta område. Vi fick höra 
om mejeriets intressanta förflutna och om Kyrö Distillerys imponerande historia. Det hela började när tre män 
satt i bastun år 2012 och beslöt sig för att grunda ett eget rågdestilleri. Destilleriet använder enbart inhemsk 
råg. Till en början fanns en idé om whisky, men redan i utvecklingsskedet blev även gin ett alternativ att räkna 
med, och numera hör även ett par bitter, en longdrink och en gräddlikör till företagets produktfamilj. 
Ginsorterna Kyrö Napue och Kyrö Koskue har båda vunnit internationella priser. Under rundturen fick vi se de 
olika kokkärlen och ekfaten och känna den söta doften i lagringsutrymmen och höra och se hur produkterna 
tillverkas i praktiken.  

Efter rundvandringen fanns det möjlighet att provsmaka företagets gin- och whiskyprodukter. 

Dagen avslutades med en mycket god middag i företagets matsal. 

Tack till Kronoby Andelsbank för måltidsdryckerna. Tack till guiderna och kökspersonalen vid Kyrö Distillery. 

 

OPH:s sommardagar 20-22.8. i Tavastehus 

Ingmar Smeds med fru deltog från förening i sommardagarna i Tavastehus. 

 

 



Lillajulfesten 

Den 27 november firade avdelning lillajulfest med middag på Restaurang Ernst Salonger i Vasa.  

Pensionärsavdelningens ordförande Ingmar Smeds hälsade alla varmt välkomna till julmiddagen och Wasa 
Teaters föreställning av "Spelman på taket”.  

Totalt var vi 70 personer som avnjöt en mycket smaklig julmiddag. All heder och tack till restaurangens 
personal.  

Tack också till Pedersörenejdens Andelsbank som bjöd på matdrycker.  

Efter middagen blev det tid för "Spelman på taket" i en nyrenoverad teatersalong.  

Spelman på taket handlar om en svunnen tid men är samtidigt en musikal om det närvarande. Den skildrar en 
befolkning i den fiktiva byn Anatevka, med grundmurade judiska traditioner, där de heliga skrifterna både ger 
stabil vägledning och upphov till diskussion. Handlingen följer en judisk familj där konflikt uppstår mellan 
pappa Tevje (Mats Holmqvist), en mjölk utkörare, och döttrarna Tzcitel (Ksenia Timoshenko) Hodel (Sannah 
Nedergård) och Chava (Astrid Stenberg) när de vill välja sina män av kärlek - inte av tradition. De är rädda för 
vilken man som ska tilldelas dem. Tevje far via var och en av sina döttrar ifrågasätta sina värderingar och 
prioriteringar och han gör det bra. Det är en berättelse om frigörelse från gamla, patriarkala strukturer och om 
modet att gå egna vägar. Ett nytt inslag i historien om Tevje är dockorna. Målet har varit att med hjälp av 
dockorna accentuera och förhöja karaktärerna som omger Tevje och hans familj i den lilla byn Anatevka. 
Skådespelarna, musikerna gör fantastiska prestationer men den som sticker ut är Tevje, i Mats Holmqvist 
skepnad. Hans rollprestation är enastående.  

En fin lillajulfest med god mat och bra teaterunderhållning.  

Tack till alla som gjorde detta möjligt!  

Uppvaktning  

Pensionärsavdelningen, genom ordförande Ingmar Smeds, uppvaktade i slutet av oktober månad 
avdelningens sekreterare Raoul Carlstedt med anledning av hans bemärkelsedag.  

Ekonomin  

Bokslutet för år 2019 visar ett underskott om 2 572,54 euro.  

Medlemsavgiften har under året varit 15 euro och har betalts av 144 st medlemmar.  

I understöd för verksamheten har pensionärsavdelningen erhållit 1 000,00 euro från andelsbankerna i 
Österbotten, 300,00 euro från Kronoby Andelsbank, 300 euro från Pedersörenejdens Andelsbank och 99,60 
från OPH-eläkeläiset ry.  

Slutord 

Ett stort tack till alla medlemmar som medverkat och deltagit i avdelningens begivenheter. Vi säger också tack 
till sponsorerna som understött pensionärsavdelningen under verksamhetsåret 2019.  

 

Styrelsen  


