
OPH Pensionärerna Sydkusten
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

Året 2022 var det 20. verksamhetsåret. Avdelningen grundades i maj 2003. 

Från Corona till krig och energikris 

Den 24 februari 2022 skedde det som ingen vågade tro att kunde ske. Ryssland angrep sitt grannland Ukraina och

plötsligt dånade krevaderna från kanoner, pansarvagnar, stridsplan och droner i Europa.

Flyktingströmmen till Ukrainas grannländer i väst var ett faktum. Kriget förorsakade med sanktioner och mot-

sanktioner en energikris, som man inte sett sedan början av 1970-talet. De globala organisationerna såsom FN står

handfallna och man får än en gång konstatera, att inte ens II världskriget lärde den moderna människan någonting. 

Möten och funktionärer  

Avdelningens årsmöte hölls onsdagen den 9 mars i Varuboden-Oslas utrymmen i Technopolis i Vanda. För de praktiska 

arrangemangen svarade Varuboden-Oslas styrelseordförande, vår medlem, Arto Nurmi-Aro. VD Mathias Kivikoski

höll ett intressant framförande under rubriken ”Handelslaget Varuboden nu och i framtiden". 

Åtta personer deltog i mötet.

Här ses årsmötesdeltagarna. Fr.v. Henry Nyström, Kalle Råstedt, Rurik Löfroos, Folke Nyman, Monica Råstedt (med ryggen till).

Mirjam Löfroos, Arto Nurmi-Aro och Peter Appelqvist.  Varuboden-Oslas VD Mathias Kivikoski i rutan till höger.

Årsmötet omvalde Kenneth Sandberg från Helsingfors till ordförande (för 1 år).  

Konstaterades, att styrelsemedlemmarna Peter Appelqvist, Esbo och Benita Ekholm från Kimitoön fortsätter i

styrelsen.  Som ny istället för Carita Granberg, som önskat avgå, valdes för två år Folke Nyman från Karis. 

Henry Nyström från Liljendal och Monica Råstedt från Tenala, återvaldes. Råstedts, Nyströms och Nymans

mandatperioder går ut vid årsmötet våren 2024.  

Till ordinarie verksamhetsgranskare valdes Klara Sacklén-Sjöblom från Karis och till ersättare för henne

Hans Lindström från Dalsbruk. 

På styrelsens konstituerade möte omvaldes Benita Ekholm till viceordförande.

Peter Appelqvist har fortsatt som sekreterare, som ekonomisansvarig samt kontaktperson för OPH Eläkeläisets 

medlemsregister. Monica Råstedt utsågs till Peters ersättare för OPH:s medlemsregister.

Under året har styrelsen hållit fyra (4) protokollförda möten, samtliga som distansmöten.  



Aktiviteter 

I januari och februari höll avdelningen några Teams-träffar. Avsikten var att öva den digitala tekniken via internet och 

samtidigt diskutera frågor som kan intressera deltagarna. Bl.a. berättade Berndt Holmström om det 

intressanta ämnet släktforskning. Deltagare inalles sju personer. På grund av klent deltagande blev utfärden 

till Örö inte av. Kockkursen i Åminnegårds restaurang genomfördes däremot enl. planerna med åtta deltagare.

Fastän det inte hör till Sydkustens kompetens att arrangera regionala lunch- och kaffeträffar, har vår moderförening

OPH Eläkeläiset ry. önskat, att vi rapporterar dessa träffar till föreningen. Deltagarna är ju i alla fall våra 

medlemmar och tidigare arbetskamrater.  Under 2022 har sammanlagt ca 100 personer deltagit i dylika begiven-

heter inom Raseborg, i Öst-Nyland och på Åland.

Ekonomi  

Medlemsavgiften 10 € per medlem, har erlagts av 52 medlemmar (2021: 50 medl.).  Av moderföreningen

OPH Eläkeläiset ry. fick avdelningen 58,50 € (63,00 €) i bidrag.  Verksamhetsårets resulat visar ett överskott

om 306,09 €.  Den 31.12. utgjorde avdelningens kassamedel 3.146,72€ (2.840,63€).

    Här kockarna i Åminnegård:

    Peter Appelqvist, Kalle Råstedt,

    Inge Appelqvist, Lasse 

    Björklöf, Kenneth S,  

    Monica Råstedt, Pälvi Sandberg 

    och Folke Nyman. 

    Bakom kameran chefskocken

    Kenneth Löfberg. 
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    Fotot nedan:

    Harriet Kevin, Klara Sacklén-

    Sjöblom, Rurik Löfroos, 

    Inga Heerman, Benita Ekholm,

    Barbro Babben Ratia och KS

    på lunchutfärd till Brusaby

    den 27.10.2022

Medlemsärenden

I slutet av året hade avdelningen 116 (118) 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. 

Information

Under året har medlemmarna erhållit 

information om verksamheten per e-post 

På moderföreningens hemsidor, 

oph-elakelaiset.fi, finns våra årsberättelser och 

meddelanden. 

Helsingfors den 12 januari 2023

Styrelsen för OPH Pensionärerna Sydkusten


