
OPH eläkeläiset Pohjanmaa Vaasa 23.03.2022

Kutsu vuosikokoukseen 6.4.2022

Osuuspankin eläkeläiset  - OPH Eläkeläisten Österbottenin jäsenet - kutsutaan seuralaisensa kanssa vuosikokoukseen keskiviikkona
6.huhtikuuta 2022 klo 15.00 Bock´s Cornerissa, Gerbyntie 16, Vaasa.

Aloitamme kokoontumalla Bock´s Cornerin juhlakabinettiin klo 14.00, jossa nautimme kahvin/teen ja voileivän. Sen jälkeen kierrämme
Sture Uddin johdolla Wasa Innovation Centerin tiloissa, kierros kestää noin 45 min. Alueella on paljon portaita,  joten halutessa voi jäädä
kabinettiin tai käväistä baarissa. Sture Udd kertoo kahvin aikana toiminnasta Wasa Innovation Centerin alueesta .

Kierroksen jälkeen jatkamme vuosikokouksella juhlakabinetissa ja käsittelemme säännön mukaiset asiat sekä keskustelemme
toiminnastamme.

Vuosikokouksen jälkeen noin klo 16.30 kertoo Anne Suomalainen meille mm saamamme  ruuan alkuperästä. Sen jälkeen nautimme
kolmen aterian illallisen. Menu on kirjeen lopussa. Arvion mukaan noin klo 19.00 voi kotimatka alkaa.

Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman nopeaan, viimeistään 31.3.2022. Kerro myös minkä alkuruuan ja minkä pääruuan valitset.
Kerro myös mahdolliset ruoka-allergiat!

Linja-auto pohjoisesta, ilmoittaudu Krister Lindströmille puh 050-597 1749
Vaasalaiset ilmoittaudu Saija Viitaharjulle puh 040-65 27559.
Linja-auto etelästä, ilmoittaudu Ingmar Smedsille puh 050-528 4184.
Linja-autojen aikataulut ilmoitetaan osallistujille vuosikokousviikon alussa.

Osallistumismaksu on 40 euroa/hlö ja sisältää koko käynnin, kahvin/teen ja voileivän, illallisen ja linja-autokuljetukset pohjoisesta ja
etelästä tuleville.

Liittenä lomake, jolla voit maksaa vuoden 2022 jäsenmaksun 20 €. Samalle tilille voit myös maksaa vuosikokouksen osallistumismaksun
40 €.

Muistathan kertoa meille uusista osuuspankin eläkeläisistä - OP-eläkekassa ei enää anna tietoja !
Katso www.oph-eläkeläiset.fi , Österbotten.  Kesäpäivät tänä vuonna ovat Helsingissä 23-25.8.2022.

Tervetuloa!
Hallitus

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

MENU  6.4.2022
Alkuruoka
Katkarapuskagen toast salaattipedillä L, maalaispatonkia L & merisuolavoi L, G
tai
Kantarellikeitto & Maalahden savustettua härkää L, G, maalaispatonkia L& merisuolavoi L, G
***

Lämminruoka
Voissa paistettu lohimedaljonki & Välimeren tapenadea, paahdettuja yrttiperunoita ja lähituotettuja juureksia haudutettuna talon
omenasiiderissä L, G
tai
Pariloitu 180 g härän marinoitu ulkofilee & tulinen konjakkipippurikastike, paahdettuja yrttiperunoita ja lähituotettuja juureksia
haudutettuna talon omenasiiderissä L, G
***

Jälkiruoka
Bock’s Pavlova & Marjoja L,G
***
Ruokajuomana vesi




