
OPH-Pensionärerna Österbotten

Vasa 23.03.2022

Årsmöteskallelse 6.4.2022

Andelsbankspensionärerna – medlemmarna  i OPH Pensionärerna avdelning Österbotten -
kallas med avec till årsmöte onsdagen den 6 april 2022 kl 15.00 i Bock´s Corner, Gerbyvägen 16, Vasa.

Vi börjar med samling vid Bock´s Corners festkabinett kl. 14.00 där vi får kaffe/te  och smörgås. Sture Udd berättar om
verksamheten på området vid Wasa Innovation Center. Därefter följer en guidad rundvandring på ca 45 minuter på området.
De som inte är så rörliga (många trappor på området)  får stanna på  kaffe eller besöka baren.

Efter rundvandringen fortsätter vi årsmötet i festkabinettet och behandlar reglementsenliga ärenden samt diskuterar
verksamheten.

Efter årsmötet ca 16.30 samlas vi igen i festkabinetten där Anne Suomalainen berättar bl.a om maten vi kommer att avnjuta.
Därefter avnjuter vi en trerätters middag, menyn nedan.
Ca kl. 19.00 beräknas vi vara klara för hemfärd.

Anmäl snarast möjligt, senast torsdag 31.3.2022. Uppge då också vilken förrätt och vilken varmrätt ni önskar och
eventuella matallergier.

Buss ordnas norrifrån, anmäl till Krister Lindström tfn 050-597 1749
Vasabor, anmäl till Saija Viitaharju tfn 040-65 27559.
Buss söderifrån, anmäl till Ingmar Smeds tfn 050-528 4184.
Busstidtabellerna meddelas till deltagarna i början av veckan före årsmötet.

Pris: Deltagaravgiften är 40 euro/person och inkluderar hela besöket kaffe/te och smörgås, middag samt busstransport för de
som kommer norrifrån och söderifrån.

Bifogat finns också en blankett för inbetalning av medlemsavgiften för 2022 på 20 euro samt en blankett för inbetalning av
deltagaravgiften.

Kom ihåg att anmäla åt oss om det kommer nya andelsbankpensionärer  -  OP-pensionskassan ger inte längre ut uppgifter!
Kolla www.oph-eläkeläiset.fi , se Österbotten. Sommardagarna är i år i Helsingfors 23-25-8.2022.

Välkomnna !
Styrelsen  Hallitus

Ingmar Smeds  Stig-Göran Jansson   Krister Lindström   Saija Viitaharju  Susanne Halkivaha
Sigbritt Westergård  Siv Höglund

Meny 06.04.2022
Räk-skagen toast på bädd av sallad L, lantbatong L & havssaltssmör L, G
eller
Kantarellsoppa & Rökt oxe från Malax L, G, lantbatong L & havssaltssmör L, G
***
Laxmedaljong stekt i smör & Medelhavstapenade, friterade örtpotatisar och närproducerade rotsaker baddade i husets
äppelcider L, G
eller
Grillad 180 g ox ytterfilé & eldig konjakspepparsås, friterade örtpotatisar och närproducerade rotsaker baddade i husets
äppelcider L, G
***
Bock’s Pavlova & Bär L, G
Som matdryck ingår vatten


