
OPH-PENSIONÄRERNA, SYDKUSTEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

För vår avdelning var 2012 det tionde verksamhetsåret. Vår avdelning stiftades den 8 maj 2003.

Möten, funktionärer

Årsmötet hölls den 16.3.2012 i Tekniskas salar i Helsingfors.   Avdelningens ordförande Bo Thölix 

hälsade de 19  närvarande välkomna och valdes enhälligt till mötesordförande. Till avdelningens 

ordförande på ett år återvaldes Bo Thölix, Raseborg. Antalet styrelsemedlemmar minskades till 1+5 

när Åland inte lyckats uppbringa någon efterföljare till Rune Sjöblom, som ville avgå. Övriga 

styrelsemedlemmar som var i tur att avgå,   Carita Granberg, Kimitoön,  och Inger Jansson, 

Raseborg, återvaldes på två år. Övriga styrelsemedlemmar till årsmötet 2013 har varit Peter 

Appelqvist, Esbo, Karl Gustaf Hagros , Helsingfors, och Ann-Mari Skogster, Sibbo. Till ordinarie 

verksamhetsgranskare för 2012 valdes Tauno Skogberg och Guy Sundström, och till deras 

suppleanter valdes Folke Nyman och Birgit Forstén. På årsmötet fastställdes också ett nytt 

reglemente, där de flesta justeringarna beror på att avdelningen hör till OPH-eläkeläiset ry och inte 

längre till pensionärssektionen inom OPH-Pohjola Henkilöstö ry. I övrigt behandlades stadgeenliga 

ärenden i bästa sämja.

När styrelsen konstituerade sig blev Peter Appelqvist vice ordförande, Carita Granberg kassör, och 

Karl Gustaf Hagros sekreterare. Styrelsen höll fyra beslutföra möten under kalenderåret 2012.

I moderföreningens styrelse hade vår avdelning en av de platser som cirkulerar mellan 

avdelningarna fram till föreningens årsmöte i Nyslott den 21.8.2012. Styrelsemedlem var K G 

Hagros, som också deltog i moderföreningens utvecklingsseminarium i Laukas den 5-6.9.2012.

Rekreationsverksamhet

Före  årsmötet gjorde vi ett guidat besök i det imponerande Musikhuset. Efter årsmötet förflyttade 

vi oss till Klockriketeatern för att se en moderniserad version av Morbror Vanja av Anton Tjechov. I 

årsmötesaktiviteterna deltog som mest 19 personer.

Försommarutfärden var planerad till Tavastehustrakten den 13-14 juni men inställdes på grund av 

för få anmälda deltagare. I stället hade vi en lyckad träff i Svartå den 10 juli. Vi fick först en guidad 

visning av slottet och dess utställningar. Sedan var kyrkan i turen varefter vi åt middag på Café 

Ekborg. Dagen avrundades med en roande föreställning av Tuplakupla på sommarteatern, 23 

personer deltog.



Nytt för 2012 var en motionstävling under tiden mars – maj mellan avdelningarna inom 

moderföreningen. Vår förening vann tävlingen och Gertraude Wikström var vår aktivaste motionär.

Vi fortsatte på temat motion den 25 oktober vid Kisakeskus i Pojo  med aktiviteter både inom- och 

utomhus. Antalet deltagare var 13.

Ekonomi

Medlemsavgiften 10 euro har erlagts av 43 personer, av vilka några från ABC. Sydkustens 

Andelsbankförbund har också detta år donerat ett betydande bidrag. Av moderföreningen fick vi 

350 euro varav 300 euro för segern i motionskampanjen. Bokåret resulterade i ett överskott om 419, 

82 euro.

Medlemmar

Enligt vårt reglemente är alla tidigare anställda inom Sydkustens Andelsbankförbund, som lyfter 

pension från Andelsbankernas pensionskassa eller –stiftelse,  automatiskt medlemmar i 

avdelningen. I medlet av året var antalet medlemmar 102. Dessutom kan övriga svenskspråkiga 

andelsbankspensionärer på verksamhetsområdet delta som likvärdiga medlemmar. Medlemsantalet 

är i stigande i och med att de stora årsklasserna blir pensionärer. 

Under året sändes tre informationsbrev till medlemmarna, som dessutom får moderföreningens 

meddelanden.


