
OPH-PENSIONÄRERNA, SYDKUSTEN   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 

Möten, funktionärer 
Årsmötet hölls den 9.3.2013 i Restaurang Rosso i Hagnäs, Helsingfors.   Avdelningens ordförande Bo Thölix 
hälsade de 18 närvarande välkomna och valdes enhälligt till mötesordförande. Till avdelningens ordförande 
på ett år återvaldes Bo Thölix, Raseborg. Antalet styrelsemedlemmar bibehölls vid 1+5 när Åland inte lyck-
ats uppbringa någon kandidat till styrelsen. De styrelsemedlemmar som var i tur att avgå,   Peter Appelqvist 
Esbo, Karl Gustaf Hagros Helsingfors och Ann-Mari Skogster Sibbo , återvaldes på två år. Övriga styrelse-
medlemmar till årsmötet 2014 är Carita Granberg Kimitoön och Inger Jansson Raseborg. Till ordinarie verk-
samhetsgranskare för 2013 valdes Tauno Skogberg och Guy Sundström, och till deras suppleanter valdes 
Folke Nyman och Birgit Forstén. I övrigt behandlades stadgeenliga ärenden i bästa sämja. 
När styrelsen konstituerade sig blev Peter Appelqvist vice ordförande, Carita Granberg kassör, och Karl Gus-
taf Hagros sekreterare. Styrelsen höll fem protokollförda och beslutföra möten under kalenderåret 2013. 
 
Rekreationsverksamhet 
Före  årsmötet såg vi en utmärkt föreställning av den världberömda musikalen Viulunsoittaja katolla på 
Helsingfors stadsteater.  
Avdelningens 10-årsjubileumsresa den 20-22.8 gick till Villmanstrand och Viborg. I Villmanstrand hade vi en 
guidad busstur inklusive besök på Södra Karelens museum. Första dagen avrundades med en munter mid-
dag på Linnoituksen Krouvi. Följande dag for vi  med m/s Carelia via Saima kanal till Viborg, där vi först fick 
en guidad rundtur och på kvällen supé i Runda tornet. Tredje dagen besökte vi Viborgs slott och parken 
Monrepo’s innan vi åkte hem med tåget Allegro. 
Verksamhetsårets höstaktivitet blev Nationaloperans lyckade uppsättning av Mozarts opera Trollflöjten den 
31.10. 
 
Ekonomi 
Medlemsavgiften har under alla år varit 10 euro och den har 2013 erlagts av 42 personer, av vilka några 
från ABC. Sydkustens Andelsbankförbund har också detta år donerat ett betydande bidrag. Av moderföre-
ningen fick vi 51 euro. Bokåret resulterade i ett underskott om 262,09 euro. 
 
Medlemmar 
Enligt vårt reglemente är alla tidigare anställda inom Sydkustens Andelsbankförbund, som lyfter pension 
från Andelsbankernas pensionskassa eller –stiftelse,  automatiskt medlemmar i  avdelningen. Endast med-
lemmar som erlägger mdlemsavgift sponsras vid olika aktiviteter. I medlet av året var antalet medlemmar 
106, en ökning med 4 personer från föregående år. Dessutom kan övriga svenskspråkiga andelsbanks-
pensionärer på verksamhetsområdet delta som likvärdiga medlemmar. 
 
Övrigt 
Under året sändes tre informationsbrev till medlemmarna, som dessutom får moderföreningens medde-
landen. Våra meddelanden finns också på moderföreningens hemsida, adress www.oph-elakelaiset.fi. 
Tioårsjubiléet till ära trycktes ett sammandrag på 16 sidor i formatet A5. 


