
OPH – PENSIONÄRERNA, ÖSTERBOTTEN  
 
 
Verksamhetsberättelse för år 2013 
 
 
Pensionärsavdelningen i svenska Österbotten har fullbordat sitt tjugosjätte verksamhetsår 
och antalet andelsbankspensionärer inom verksamhetsområdet var 178 stycken och av dessa 
hade 124 stycken betalt medlemsavgiften. 
 
Styrelsen sammansättning under verksamhetsåret 
 

 Bertel Nygård, ordförande  
 Britta Hannula, viceordförande 
 Raoul Carlstedt, sekreterare 
 Anita Hammarström, kassör 
 medlemmar: Margaretha Evars, Sigbritt Westergård och Ingmar Smeds 
    
Styrelsen har under kalenderåret hållit två protokollförda möten och därtill har en del av 
styrelsen hållit arbetsmöten och postat meddelanden till medlemmarna. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 21 mars 2013 i Blomsterhuset i Vasa.  
Årsmötesförhandlingarna leddes av pensionärsavdelningens ordförande Bertel Nygård i 
närvaro av 32 stycken medlemmar och 11 st maka/make.   
 
Årsmötet godkände enhälligt verksamhetsberättelsen och bokslutet samt beviljade styrelsen 
ansvars-frihet för verksamhetsåret 2012. 
 
Bertel Nygård återvaldes som ordförande (ordföranden väljs för ett (1) år i gången). 
Efter många års arbete i styrelsen önskade Leena Waxlax avgå och i hennes ställe invaldes 
Sigbritt Westergård från Vasa för en två års period.  Raoul Carlstedt återvaldes för en ny två 
års period och fortsätter som sekreterare. 
Styrelsen utökades med en ny styrelsemedlem och det blev Ingmar Smeds från Petalax som 
invaldes för en två års period. 
De övriga i styrelsen är Britta Hannula och Margaretha Evars och Anita Hammarström. 
Anita Hammarström är pensionärsavdelningen kassör och håller ordning reda på debet och 
kredit. 
Till verksamhetsgranskare valdes Anders Björk och Tuula Östergård och till suppleanter 
valdes Knut Gripenberg och Ulla Nordström. 
 
Leena Waxlax avtackades med en blomsterbukett för sitt uppoffrande styrelsearbete 
pensionärsavdelningen till fromma.     
 
Hedersmedlemmen, bankinspektören Karl Nymark, som också är en av avdelningens 
grundare, redogjorde för de inledande årens verksamhet med tillhörande aktivering och 



medlemsanskaffning.  Gemensamma kryssnings- och sparesor hade i startskedet rönt en god 
uppslutning och resulterat i en önskvärd medlemstillväxt.  
Efter årsmötesförhandlingarna hade deltagarna nöjet att gemensamt få avnjuta en middag i 
Blomsterhusets festvåning.   
Dagen och kvällen avslutades med att årsmötesdeltagarna såg operetten ”Glada Änkan” på 
Vaasan Kaupunginteatteri. 
 
 OPH:s sommardagar hölls i Rovaniemi 20-22 augusti 2013 
Vid sommardagarna i Rovaniemi var inga representanter för vår pensionärsavdelning 
närvarande. 
 
Planerad kryssning till Umeå 13 – 14 september 2013 
Det blev ingen kryssningsresa till Umeå på grund av för få anmälningar. Styrelsen hade 
satsat både själ och hjärta på denna kryssningsresa, men tyvärr var reslusten hos 
medlemmarna liten denna gång.   
 
Ekonomin 
Bokslutet visar ett överskott om 1 167,30 euro.  Medlemsavgifterna inbringade 1 875,00 euro. 
I understöd har pensionärsavdelningen erhållit 104,00 euro från OPH-eläkeläiset ry, 
1 200,00 euro från Österbottens Andelsbanksförbund och 200,00 euro av Pedersörenejdens 
Andelsbank.    
 
Tack till alla som deltagit eller medverkat i pensionärsavdelningens aktiviteter under 
verksamhetsåret. 
 
 
Styrelsen     
 
 


