
OPH-PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsåret 2012 var pensionärsavdelningen i svenska Österbottens tjugofemte 

verksamhetsår och antalet andelsbankspensionärer inom verksamhetsområdet var 168 stycken 

och av dessa hade 109 stycken inbetalt medlemsavgiften.

Styrelsen under verksamhetsåret

Bertel Nygård, ordförande

Britta Hannula, viceordförande

Raoul Carlstedt, sekreterare

Anita Hammarström, kassör

medlemmar: Leena Waxlax, Margaretha Evars

 

Styrelsen har under året hållit tre protokollförda möten och därtill har en del av styrelsen hållit 

arbetsmöten.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 14 maj 2012 på Mäntylä Gård i Närvijoki. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av pensionärsavdelningens ordförande Bertel Nygård i 

närvaro av 28 stycken medlemmar och 10 st maka/make.  

Årsmötet godkände enhälligt årsberättelsen och bokslutet samt beviljade styrelsen ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2011.

Årsmötet godkände en uppdatering av reglementet för OPH pensionärerna, Österbotten, bland 

förändringarna kan noteras att årsmötet skall hållas inom mars månad.  Under verksamhetsåret 

hade en intern verksamhetsundersökning gjorts och ordförande Bertel Nygård presenterade 

resultatet för årsmötesdeltagarna.  Anita Hammarström hade sammanställt de ca 80 svar som 

medlemmarna hade inlämnat. Under Ingmar Smeds ledning valdes följande personer att leda 

pensionärssektionen under kommande verksamhetsår.



Bertel Nygård återvaldes till ordförande (ordföranden väljs för ett (1) år i gången)

Anita Hammarström återvaldes och fortsätter som kassör och som medlemmar återvaldes 

Britta Hannula och Margaretha Evars, alla för en ny två (2) års period.

Leena Waxlax och Raoul Carlstedt hör också till styrelsen. De har ett (1) år kvar av sin 

nuvarande mandatperiod.

Till verksamhetsgranskare valdes Anders Björk och Tuula Östergård och till suppleanter 

valdes Knut Gripenberg och Ulla Nordström.

Efter årsmötesförhandlingarna avnjöts en god lunch. 

Värdparet Auli och Antero Mäntylä vid Mäntylä Gård erbjuder smaklig närmat där den 

sydösterbottniska mattraditionen syns.  Gården har beviljats Gastro Botnia- märket som ett 

tecken på att gården använder högklassiga lokala råvaror.  Mäntylä Gård erbjuder festservice i 

en 1800-talsmiljö – sommartid för upp till 150 personer.  Den traditionella omgivningen 

erbjuder en värdig och oförglömlig miljö för bröllop och andra familjehögtider.

De österbottniska gårdarna med sina ingärdade gårdsplaner, bodar och den höga rökbastun är 

en viktig del av Sydösterbottens historia.  

Efter lunchen informerade Antero Mäntylä om Mäntylä Gårds historia och dess tidigare ägare.

OPH:s sommarsamling hölls i Nyslott den 21-23 augusti 2012

Vid sommarsamlingen i Nyslott var inga representanter för vår pensionärsavdelning

närvarande.

OPH-pensionärerna i Österbotten firade 25-årsjubileum

Den 16 november 2012 firades 25-årsjubileumsfesten på Berny’s restaurang i Replot med ett 

skimrande vatten och en vackert belyst Replotbro som fond.  Beslut fanns att festen skulle 

hållas i Svenska klubbens utrymmen i Vasa men på grund av en vattenskada där blev 

festplatsen en annan.

Initiativet till pensionärsföreningens bildande togs i tiderna av Karl Nymark från Oravais. 

Före sin pensionering hade han jobbat som inspektör för de svenskösterbottniska 

andelsbankerna.  Karl Nymark blev också föreningens första ordförande och finns fortfarande 

med i pensionärsavdelningen nu som hedersmedlem.  Ur den första styrelsen finns också 

Florence Holmström från Vasa och Rigmor Storsjö från Sideby med bland medlemmarna.



Sedan starten 1987 har det hänt otroliga framsteg bland andelsbankerna och inom hela 

finanssektorn, konstaterade nuvarande ordföranden Bertel A Nygård, när han vid 25-

årsjubileumsfesten hälsade medlemmar med följe välkomna.   Han noterade också att samma 

år 1987 infördes alla hjärtans dag och veterandagen i kalendern, vilka båda tangerar den 

verksamhet och det syfte pensionärsavdelningen strävar till.

Efter jubileumsmiddagen fick de närvarande lyssna till Amors Pilar bestående av fyra 

välsjungande tenorer. Deras pilar träffade speciellt de kvinnliga festdeltagarna.

Håkan Nyman skötte om dansmusiken och skosulorna nöttes intensivt mot dansgolvet fram 

till midnatt.

Ett fint jubileum som var mycket väl upplagt och väl genomfört.

 

Tack

Styrelsen tackar alla som på ett eller annat sätt deltagit i pensionärsavdelningens aktiviteter 

under verksamhetsåret.

Styrelsen    


