Utdrag från klubbhusmötet 26.7
Resedas förfrågan att delfinansiera hälsohelg

Vecka 31
Måndag 1.8
9.00 Baka med Håkan
13.30 Engelska med Stefan

Tisdag 2.8
13.00Klubbhusmöte
Onsdag 3.8
13.00 Salesforce utvecklingsteam
14.30 Self study
15.30 Kvällsöppet

Torsdag 4.8
14.00 Salesforce
14.30 Övergångsarbets-träff med
Linda från Fonttis Service i Karis
Fredag 5.8
13.00Veckans bästa
14.15 Kreativ fredag
OBS, vill du delta via zoom så har vi
igång det på morgon– och eftermiddagsmöten samt vid andra önskemål.
Länken finns på Pelaren intern.

Beslut: bordlägges, vi tar kontakt med Reseda och frågar om vi kan ordna evenemanget tillsammans/boka
platser till våra medlemmar.

Kaffe/gröt gratis till kl. 9.00
Välkommen!
Lunch kl. 12.00.
Anmäl dig till lunch senast
kl. 10.00 samma dag

Veckans Meny vecka 31
Måndag: Fisksoppa o plättar
Tisdag: Tik Tok pasta

Onsdag: Korv Stroganoff o
potatismos
Torsdag: Kycklinglasagne
Fredag: Griskarré o champinjonsås
OBS: Ändringar kan ske i Menyn !

Förslag att vi hjälper med bostadsbidragsansökan
för mottagare av flitpenning
Förslag att vi promotar att man kan få stöd med myndighetsärenden etc. hos klubbhuset.

Beslut: Vi promotar det framöver på Pelaren intern och
via nyhetsbrevet. Vi tar även kontakt med Harriet Storsved från Handikampen (och vår styrelse) och Gunilla
Holmberg från Folkhälsan för att boka in träffar mot
hösten gällande myndighetsärenden och ekonomisk rådgivning i dessa tider.
Till kännedom: Uppdateringar i klubbhuset
Nya arbetstavlor till matsalen och köket, arbetsbeskrivningar till vissa uppgifter, lösenordshanterare m.m.
Till kännedom till alla är att vi kommer testa nya rutiner
kring morgonmötet och dess tavla, fokus kommer vara
på vad som händer i huset under dagen, att man kan
anmäla sig till allmänna uppgifter och/eller vilken enhet man ska jobba vid under dagen. Uppdelning av
enhetsuppgifter sker sedan i enheterna. Vi börjar snart
även använda en lösenordshanterare till klubbhusets
datorer, vilket kommer innebära att det blir enklare att
logga in överallt.
Övriga ärenden:
- Finns en uppdaterad broschyr om övergångsarbete för
påseende i receptionen för input.
- Köket vill påminna om att man ska anmäla sig till
lunch före kl 10 varje dag för att garantera en lunch. Det
skulle vara tråkigt om man missar en portion god mat.

GRATTIS!!
På gång i klubbhuset:
Vikingamarknaden 30.7 hålls av Emma P + nån till intresserad?

Patrick F, Jonah B o Emma

Konstutställningsmöte 3.8 kl:13:30, Linus kollar om någon
från kreativa gruppen är intresserade plus tar reda på mer
information från Ålandsbanken.
4.8 Web-träff med Fontis Service
9.8 Besök från finska nätverket (Päivi, Peppi o Oskar)
Kvällsöppet 10.8 hålls av Kristina och Mats
11.8 Skype med Haabersti om Reach Out
Workshop i Dickursby 15.8 – representeras av Taija och
ev. Fler intresserade? (går på finska)
Cykeltur den 18.8, är oklar pga. ev. studiebesök från
Fountainhouse Stockholm.

Vecka 31

Kvällsöppet 24.8, hålls av Taija + nån till intresserad? Ev.
Lisso.

1.8-5.8.2022

Prideparad den 28.8 hålls av Linus + nån till intresserad?

Måndag -Torsdag
08:00-15:30
Onsdag 08:00 - 18:30
Fredag 8.00 - 14.15

31.8 Öppet Hus
5.9 Samrådsmöte

Världskonferens 17-22.9, vi representeras av Jonah Bogle denna gång.
Salesforce utvecklingsteam behöver någon finsktalande representant från Klubbhuset Pelaren,
Finns det någon 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 ekonomisk bidrag givare 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

