
 

Klubbhusmöte 20.9.22 

 Pågående ärenden:  

 

Ska vi publicera nyhetsbrevet på “ Öppna FB 

“. /Emil 

Utreda vad för innehåll vi har i nyhetsbrevet så 

att vi kan ha det offentligt. Pelarbladet mer of-

fentligt och Nyhetsbrevet för endast medlemmar?   

 Beslut: En arbetsgrupp tillsätts för att utforma 

riktlinjer till innehållet.  

 

Mentalhälsovecka program /Linus 

 Beslut: Mentalhälsoveckans program diskute-

ras. Temat är ”wellness”.   

 Måndag 10.10: Föreläsning med Stefan Einhorn 

(ÅHS), Tisdag 11.10: Dela ut biljetter, Onsdag 

12.10: Öppet hus, erfarenhetsexperter, Torsdag 

13.10: Sjukskötarestuderande, Fredag 14.10: tom 

än så länge Söndag: Fackeltåg 

 Beslut: En arbetsgrupp tillsätts för Mentalhälso-

veckan.  

 

Webex/ mötesutrustning, förslag på byte av 

konferensutrustning.  

 Diskussion om för- och nackdelar kring att 

hyra/äga vår konferensutrustning. 

 Beslut: Vi säger upp hyresavtalet och köper egen 

mötesutrustning.  

 Mötets avslutande: 13.55  

Måndag 26.9 

09:00 Baka med Håkan 

11:00 IT-Möte 

13:30 Engelska med Stefan 

Tisdag 27.9 

13:00 Klubbhusmöte 

Onsdag 28.9 

Öppet Hus hela dagen 

8:30 Presentera oss för psykiatriläkarna 

Torsdag 29.9 

14:00 Salesforce informationstillfälle 

14:30 Övergångsarbetsmöte 

Fredag 30.9 

Firar-Fredag 

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 39 

 

Måndag: Borsjtj 

 

Tisdag: Köttbullar 

 

Onsdag: Indisk gryta 

 

Torsdag: Korvsås med mos 

 

Fredag: Grisfilè med 

klyftpotatis 



Vecka 39 

26-2.10.2022 

Måndag –Torsdag 

 08:00-15:30 

Onsdag 08:00 - 18:30 

Fredag 8.00 - 14.15 

 
 

På gång i klubbhuset: 

25.9 Söndagsöppet - Vandring 

26.9 IT-Möte 

28.9 Öppet Hus på Pelaren 

28.9 Möte med Fontana om Ackreditering 

30.9 Firar-fredag i huset, kom med och fira må-

nadens födelsedagar eller annat som är värt 

att fira 

 

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.   


