
 

Klubbhusmöte 27.9.22 

 Pågående ärenden: 

A. Stödgrupp boendefrågor 

Intresse finns att starta en grupp för boendefrågor.  

Beslut: Linda är sammankallande. Mötesfrekvens och innehåll 
planeras på första mötet. 

B. Planera sociala/fritidsaktiviteter 

Ons 28/9 Öppet hus+bio kl 18:00 självkostnadspris 5€ 

Ons 5/10 (Christer) Svamp/bärplock med start kl 14:00. Rensa 
eventuella fynd under kvällsöppet och dricka varm cho-
klad. 

C. Respektfullt bemötande/förhållningssätt i klubbhuset 

Exempel: 

Fråga om det är ok att avbryta istället för att bara storma in i 
ett pågående samtal. 

Känsliga saker tas i enrum. 

Respektera den ”privata zonen”, håll ett respektfullt avstånd. 

Lös problem/konflikter så snart som möjligt, be om hjälp om 
du behöver det. 

Sätt gränser på ett respektfullt sätt, vänta inte tills du ”kokar 
över”. 

Övriga ärenden: 

  Visit Åland bjuder in till digitalt informationstillfälle ang. deras 
tjänster och stöd de erbjuder vid arrangemang, events m.m. 
Infon ges vid flera tillfällen. 
 
Beslut: Mötesreglerna ska skickas ut på pelaren intern tillsam-
mans med föredragningslistan dagen före klubbhusmötet. Det ska 
även finnas en bordspratare med mötesreglerna. 
  
Vill vi ändra föredragningslistan?  
 
Kortare beskrivning av varje ärende på listan önskas samt att den 
som vill ta upp ärendet skriver dit sitt namn. Vill du hjälpa till att 
utvärdera ta kontakt till Linus.  
 
Mötets avslutande: kl 14:00  

Måndag 3.10 

09:00 Baka med Håkan 

13:30 Engelska med Stefan 

Tisdag 4.10 

13:00 Klubbhusmöte 

Onsdag 5.10 

8:30 och 9:45 Studiebesök  

sjuksköterskestudenter  

11:00 Sysselsättning för alla 

möte med Carolina Sandell 

13:00 Salesforce utv.team 

15:30-18:30 Kvällsöppet 

Torsdag 6.10 

10:00 Redaktionsmöte 

11:00 Skype m. Haabersti 

14:00 Salesforce 

14:30 Möte Övergångsarbete 

15:00 Svenska nätverkets nationella möte 

Fredag 7.10 

11:00 Planeringsmöte kök&cafè 

13:00 Veckans bästa 

14:15 Kreativ fredag 

 

 

 

 

Kaffe och gröt är gratis fram till kl. 9.00.  

Lunch kl. 12.00.  

Anmäl dig till lunch senast  

kl. 10.00 samma dag. 

 

Veckans Meny vecka 40 

 

Måndag: Morotssoppa 

 

Tisdag: Lasagne 

 

Onsdag: Torsk m. Äggsås 

 

Torsdag: Kycklinggryta 

 

Fredag: Tacopaj 

 

 



Vecka 40 

3-9.10.2022 

Måndag –Torsdag 

 08:00-15:30 

Onsdag 08:00 - 18:30 

Fredag 8.00 - 14.15 

 
 

På gång i klubbhuset: 

Viveka på semester hela v.40 

3-7.10 kl 10-12 Linda skolas in på Mathishallen 

5.10 Kvällsöppet (Christer) Svampplockning 

  med start kl 14.00. Rensa eventuella fynd  

  under kvällsöppet och dricka varmchoklad. 

6.10 Redaktionsmöte 

7.10 Kök & Cafè planeringsmöte 

10.10 Mentalhälsoveckan drar igång med virtuell  

    föreläsning m. Stefan Einhorn. 

11.10 Pelaren är på Maxinge och delar ut biljetter    

    till onsdagens öppet hus.     

12.10 Öppet hus Mentalhälsovecka. Kl 17:30  

     håller erfarenhetsexperterna föredrag och  

     huset bjuder på kaffe. 

 

Vi  behöver finsktalande representanter från 

Klubbhuset Pelaren till att delta på finska klubb-

husnätverkets gemensamma träffar. På dessa dis-

kuteras klubbhusens marknadsföring, utveckling 

av statistikprogrammet Salesforce, användning 

av riktlinjerna, arbete och studier. Finns det nå-

gon intresserad där ute, hör av dig till huset. 

 

Vill du hjälpa till och hålla i något annat specifikt 

evenemang hör gärna även då av dig till huset. 

Bli stödmedlem eller donera genom att 

göra en inbetalning till vårt konto.  

FI40 5578 0420 2052 55  

Andelsbanken för Åland  

Ålands Fountainhouse r.f.  

Märk betalningen med stödmedlem 

Adress: Strandgatan 7,  

22100 Mariehamn  

Telefon: +358(018)22940, 

04573438570  

Stödgrupp i Mariehamns  

Bibliotek 

Är du intresserad av diskutera och byta dina 

erfarenheter gällande psykisk hälsa? 

Då är du hjärtligt välkommen till Resedas 

grupp som har möte varje tisdag klockan 18 - 

19:30 i Mariehamns stadsbibliotek.   

 

Grattis på födelsedagen 

Johanna Ny, Ulrica V.K, Sam och 

Rickard G 


