ÖSTERBOTTENS ANDELSBANKSFÖRBUND R.F.
PENSIONÄRSAVDELNINGEN

Verksamhetsberättelse för år 2011
Verksamhetsåret 2011 var pensionärsavdelningen i svenska Österbottens tjugofjärde
verksamhetsår och antalet andelsbankspensionärer inom verksamhetsområdet var 165 stycken
och av dessa hade 110 stycken inbetalt medlemsavgiften.

Styrelsen
Bertel Nygård, ordförande
Britta Hannula, viceordförande
Raoul Carlstedt, sekreterare
Anita Hammarström, kassör
Medlemmar: Leena Waxlax, Margaretha Evars

Styrelsen har under året hållit två protokollförda möten och därtill har en del av styrelsen
hållit arbetsmöten.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 23 maj 2011 på Restaurang Ädelbragd i Oravais.
Årsmötesförhandlingarna leddes av pensionärsavdelningens ordförande Ingvald Wik i närvaro
av 24 stycken medlemmar plus 10 st maka/make.
Efter åtta (8) år som ordförande önskade Ingvald Wik lämna ordförandeskapet i pensionärsavdelningen. Till ny ordförande valdes enhälligt Bertel Nygård, som efter att årsmötesförhandlingarna hade avslutats mottog ordförandeklubban. I tur att avgå ur styrelsen var Leena
Waxlax, Raoul Carlstedt och Knut Gripenberg. För en ny tvåårsperiod återvaldes Leena Waxlax
och Raoul Carlstedt. Knut Gripenberg, som varit pensionärsavdelningens kassör, avsade sig
återval. Till ny kassör valdes Anita Hammarström.
Ingvald Wik och Knut Gripenberg avtackades på behörigt sätt och blomstersmyckades samt
mottog årsmötesdeltagarnas applåder.
Efter årsmötesförhandlingarna avnjöts en god lunch i 1800-tals stil i en genuin historisk miljö.
Restaurangchef Kenny Sundqvist redogjorde på ett humoristiskt sätt om de rätter som
serverades. All mat skulle sättas på tallrikarna, både för- och efterätt. Maten smakade bra och
trivseln var god.
Sven Thors, klädd i Österbottniska regementets uniform, gav de närvarande en inblick i hur
det gick till vid slagfältet i Oravais och vid Wilhelm von Schwerins bro under 1808-1809 års
krig. Oravais historiska förening r.f. har verkat sedan år 1992 och vill dokumentera och
befästa samt levandegöra det historiska livet och händelserna kring nämnda krig och har
byggt upp en historisk värdefull anläggning vid slagfältet i Oravais.

OPH:s sommarsamling i Salo 16-18 augusti 2011
Vid sommarsamlingen i Salo hade vår avdelning inga representanter närvarande.

Pensionärsträff med teaterbesök
Den 27 oktober 2011 kl. 16.00 ordnades en pensionärsträff i Blomsterhuset i Vasa.
Ordförande Bertel Nygård hälsade de 64 närvarande välkomna och hoppades på en trivsam
kväll. Därefter följde information av Vasa Andelsbanks jurist Anders Jern som gav
information om ”Spridda iakttagelser om pensionsförmåner” förmåner som inte gäller under
arbetstiden men som dock blir aktuella senare. En förutsättning till dessa förmåner är att man
hör till pensionsstiftelsen (OP-eläkesäätiö). En viktig förmån som pensionsstiftelsen har för
sina medlemmar är begravningsbidraget. De anhöriga har rätt att söka om begravningsbidrag,
vars storlek kan vara maximalt 5 050 euro.
Anders Jern tog också upp rätten till familjepension som är lagstadgad. När den ena maken
avlider har den efterlevande rätt till familjepension enligt dessa regler. Att observera är att
sambo aldrig har denna rätt.
Har äktenskapet ingåtts efter att den efterlevande fyllt 65 år finns ingen rätt till familjepension.
Om makarna har eller har haft gemensamma barn får den efterlevande familjepension oberoende
av ålder vid den andra makens död. Om den efterlevande ingår nytt äktenskap före sin 50-årsdag
upphör rätten till familjepensionen. Tre års familjepension betalas då ut som en engångsersättning.
Den efterlevandes egen pension minskar familjepensionen.
Detta var ett kort utdrag av Anders Jerns intressanta föredrag.
Efter Anders Jerns föredrag intogs en smaklig middag i Blomsterhusets övre våning.
Klockan 19.00 var alla på plats på Vasa Teater och såg föreställningen ”Hemsång” som är den
avslutande delen i trilogin om Siklax, av Erik Nordberg fritt efter Lars Sunds roman ”Eriks
bok”.
I pausen bjöds besökarna på kaffe och bulla.
Det allmänna omdömet var att deltagarna var nöjda med dagen och kvällen och att något
liknande bör ordnas hösten 2012.

Tack
Styrelsen framför ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt deltagit i pensionärsavdelningens aktiviteter under verksamhetsåret.

