
OPH Pensionärerna Sydkusten    

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020     

Året 2020 var det adertonde verksamhetsåret. Avdelningen grundades i maj 2003.  

 

Ett speciellt år 

På grund av den världsomfattande Covid19-pandemin blev verksamhetsåret mycket speciellt. Pandemin 

hade och kommer ännu under 2021 att ha en stor inverkan på de samhälleliga funktionerna. Detsamma 

kan konstateras för den verksamhet som avdelningen Sydkusten representerar.  

Avdelningens årsmöte den 12 mars hölls i grevens tid och just då kunde man inte föreställa sig hur mycket 

vårt umgänge, möten och träffar, fester och resor samt det vardagliga livet skulle förändras under 2020. 

Förutom några lunchträffar inom regionen Raseborg och på Åland (deltagare sammanlagt 55 personer), har 

kontakten mellan medlemmarna närmast skett via de digitala kanalerna och mobilen.   

Möten och funktionärer   

 

Avdelningens årsmöte hölls i restaurang Famiglia i Helsingfors. Fjorton personer deltog.   

Under mötet omvaldes Kenneth Sandberg från Helsingfors till ordförande (1 år).  

Istället för Inger Jansson som undanbett sig återval, invaldes Monica Råstedt från Tenala, Raseborg. För 

samma period, 2020-2021, återvaldes Carita Granberg från Kimitoön och Henry Nyström från Liljendal.  

Benita Ekholm från Kimitoön och Peter Appelqvist, Helsingfors, fortsätter fram till årsmötet 2021.   

Till ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes Tauno Skogberg och Guy Sundström. Till deras suppleanter 

valdes Inger Jansson och Folke Nyman. Samtliga val var enhälliga. 

 

På styrelsens konstituerade möte valdes Benita Ekholm till viceordförande, Carita Granberg till kassör och 

Peter Appelqvist till sekreterare. Styrelsen beslöt att Peter Appelqvist också sköter bokföringen.   

Under året höll styrelsen tre (3) protokollförda möten.  

 

Aktiviteter   

Årsmötesdagen inleddes med ett besök på Helsingfors Stadsmuseums Villa Hagasund och utställningen 

Sinnesstämning – Helsingfors 1939 - 1945. Den planerade sommarutfärden till Mariehamn och Åland blev 

pga. coronapandemin inställd och samma öde mötte höstens planerade kulturaktivitet. 

 

  

 



 
 

 

 

Ekonomi   

Medlemsavgiften 10 € per medlem, har erlagts av 55 medlemmar (2019: 43 medl.).  Av moderföreningen 

OPH Eläkeläiset ry fick avdelningen 54,45 € (2019: 51,20 €).   

Verksamhetsårets resultat visar ett underskott om 73,42 €.  Den 31.12. utgjorde avdelningens kassamedel 

3.617,91 € (2019: 3.681,33 €). 

 

Medlemsärenden 

I slutet av året hade avdelningen 126 (2019: 121) medlemmar. Som medlem i avdelningen har antagits 
personer som pensionerats från OP Raseborg, Nagu Andelsbank, Andelsbanken för Åland, OP Östnyland 
och Västra-Kymmene Andelsbank samt svenskspråkiga personer som pensionerats från OP-Centralen. 
Eftersom de geografiska gränserna kommer att suddas ut mellan de nuvarande pensionärsavdelningarna 
och de fem nya andelsbankförbunden, vilka omfattar hela landet, antages, att avdelningarna i framtiden 
erhåller medlemmar från sådana områden som för OP-pensionärerna är de mest ändamålsenliga.  
 
Moderföreningen har under 2020 tagit i bruk ett digitalt medlemsregister. Tjänsten köps av Vitec Avoine 
Oy. Alla nuvarande medlemmar, också Sydkustens, har flyttats till det nya registret. Efter detta behövs i 
teorin inga excel-tabeller och det nya registret uppdaterar automatiskt bl.a. adressförändringar och 
dödsfall. 
 
 
Information  

Under året har medlemmarna erhållit information om verksamheten medelst INFO-meddelanden per e-

post. På moderföreningens hemsidor, oph-elakelaiset.fi finns våra årsberättelser och meddelanden. 

Under verksamhetsåret har moderföreningens stadgar uppdaterats och godkänts. Med dessa stadgar som 

grund har också avdelningarnas reglementen uppdaterats. Förslaget till Sydkustens nya reglemente 

kommer att behandlas på avdelningens årsmöte vårvintern 2021.  

 

Helsingfors den 4 februari 2021 

Styrelsen för OPH Pensionärerna Sydkusten 


