
 

OPH Pensionärerna Sydkusten     

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021     

Året 2021 var det nittonde verksamhetsåret. Avdelningen grundades i maj 2003.  

 

Andra coronaåret 

Covid19-pandemin fortsatte under hela 2021 och har fortsättningsvis påverkat verksamheten för 

föreningarna, företagen och för den enskilda medborgaren. Under slutet av hösten spridde sig 

omikronvarianten snabbt och utlöste åter en våg av restriktioner i hela samhället.  

Trots Covid-pandemin har en del av Sydkustens aktiviteter tack vare coronavaccinet och föreskrivna 

försiktighetsåtgärder kunnat genomföras.  

 

Möten och funktionärer   

Avdelningens årsmöte hölls med undantagsarrangemang den 22 mars utan medlemmarnas deltagande. 

Medlemmarna hade innan mötet fått möteshandlingarna jämte styrelsens beslutsförslag för de olika 

mötespunkterna.  

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

Styrelsemedlemmarna Peter Appelqvist, Esbo och Benita Ekholm från Kimitoön återvaldes för perioden 

2021-2022. Carita Granberg från Kimitoön, Henry Nyström från Liljendal och Monica Råstedt från Tenala, 

Raseborg har fortsatt i styrelsen och deras mandatperiod utgår vid årsmötet våren 2022.    

Till ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes Tauno Skogberg och Guy Sundström. Till deras suppleanter 

valdes Inger Jansson och Folke Nyman.  

 

På styrelsens konstituerade möte omvaldes Benita Ekholm till viceordförande. Antecknades att Carita 

Granberg fortsätter som kassör och Peter Appelqvist som sekreterare samt som bokföringsansvarig.   

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

dataprogrammet Teams.  

 
Aktiviteter   

OPH Eläkeläiset ry:s sommardagar som blev flyttade till augusti 2021, genomfördes med totalt 35 deltagare 

varav sju från Sydkusten. Avdelningen svarade denna gång för samtliga arrangemang under 

sommardagarna.  

Året avslutades med en julmiddag i Savijärvi gård i Sibbo. Deltagare 17 personer.  

Inom avdelningens delomåden Östnyland, Västnyland, Kimitoön och på Åland har man under året ordnat 

med lunch- och kaffeträffar samt bank- och teaterbesök. Inalles 99 personer har deltagit i dessa aktiviteter.  

Ekonomi   

Medlemsavgiften 10 € per medlem, har erlagts av 50 medlemmar (2020: 55 medl.).  Av moderföreningen 

OPH Eläkeläiset ry. fick avdelningen 63,00 € (54,45 €) i bidrag.    

Verksamhetsårets resultat visar ett underskott om 777,28 €.  Den 31.12. utgjorde avdelningens kassamedel  

2.840,63 € (3.617,91 €). 



 

 

 

 

 

På fotot överst ses Ålandsresenärerna utanför Kastelholms slott. Nere till vänster har vi en del av julmiddagsgästerna i 

Savijärvi gård i Sibbo och till höger ålänningarna samlade för en lunchträff i Restaurang & Bar Indigo i Mariehamn.  

 

Medlemsärenden 

I slutet av året hade avdelningen 118 (126) 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 medelst INFO-meddelanden per e-post. 

På moderföreningens hemsidor, oph-elakelaiset.fi finns våra årsberättelser och meddelanden. 
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