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Verksamhetsberättelse för år 2022

Funktionärer, möten

Ordförande Ingmar Smeds
Viceordförande Stig-Göran Jansson
Sekreterare Krister Lindström
Kassör Saija Viitaharju
Medlemmar Susanne Halkivaha, Siv Höglund, Sigbritt Westergård t.o.m. 

6.4.2022, Tarja Finne fr.o.m. 6.4.2022

Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten under året.

Årsmötet 6.4.2022

OPH Pensionärerna Österbotten höll sitt årsmöte den 6 april på Bock´s Corner i Vasa. Förutom det 
stadgeenliga mötet bereddes deltagarna också möjlighet att besöka Wasa Innovation Center. 

Dagen inleddes med en rundvandring i Wasa Innovation Center under ledning av Sture Udd själv 
som med stor inlevelse berättade om centret och även Bock`s Corner, tryckeriet och dataföretaget 
som finns på samma område i Dragnäsbäck i Vasa. Här deltog 31 st medlemmar och 18 st makar.

Närvarande vid själva årsmötet var 31 st medlemmar samt 9 st medlemmars makar.

Till årsmötets ordförande valdes Ingmar Smeds. På mötet behandlades verksamheten för år 2021.

Till ordförande för OPH Pensionärerna Österbotten valdes Ingmar Smeds. Till ny styrelsemedlem 
valdes Tarja Finne i stället för avgående Sigbritt Westergård. Saija Viitaharju och Stig-Göran 
Jansson återvaldes för en ny två års period 2022-2023.

Till verksamhetsgranskare valdes Anders Björk med Gösta Rosenlöf som ersättare.

Efter årsmötet avnjöts en superb tre rätters middag.

Styrelsemöte 5.7.2022

Mötet inleddes med gemensam lunch, vid vilken tidigare styrelsemedlemmen Sigbritt Westergård 
avtackades med ett presentkort.

Lillajulfest

Den traditionella julmiddagen hölls den 8 december 2022 på Restaurang Central. Efter julmiddagen 
förflyttade vi oss till Wasa Teater där vi såg farsen ”Man får väl ställa upp”. Totalt var vi 55 
personer, som deltog.

OPH:s sommardagar 23.-25.8.2021 i Helsingfors



Ingmar och Hilkka Smeds deltog i hela evenemanget. Susanne Halkivaha deltog den 23. - 24.8 och 
Saija Viitaharju deltog den 23.8 i årsmötet.

Ekonomin

Bokslutet för 2022 visar ett underskott på 1.213,65 euro. Medlemsavgiften 20 e/medlem har betalts 
av 150 st medlemmar. Andelsbankerna i Österbotten har gett 1.500,00 e i understöd och OPH 
Eläkeläiset 117,50 e i understöd.

Slutord

Ett stort tack till alla medlemmar, som medverkat och deltagit i avdelningens begivenheter. Tack 
också till sponsorerna, som understött pensionärsavdelningen det 35:e verksamhetsåret 2022.

Styrelsen


