
Aktuellt vecka 46 
 
Alla dagar:  
Den Arbetsinriktade dagen 
Kl.09.00 Morgon möte  
Kl.13.00 Eftermiddagsmöte  
 
Måndag 11.11. 
 
Kl.09.00 Baka m Håkan 
Kl.13.00 Engelska 
 
Tisdag  12.11. 
 
13.00 Klubbhusmöte  
15.00 Skype med Fontana 
 
Onsdag 13.11 
 
Kl.11.00 Handledning 
Kl.15:30 Kvällsöppet möte med klubb-
huset i New York 
 
Torsdag 14.11. 
 
Kl.13.30 Gympa 
Kl.15.00 Simning 
Kl.15.30 Musikgruppen 
 
Fredag 15.11. 
 
Kl.13.00 Veckans bästa och 360 grader 
för Lina 
Kl.14.45 Kreativa Fredag 
 
  

Bli stödmedlem eller ekonomisk 
bidragsgivare genom att göra en inbetal-

ning till vårt konto. 
 

FI4055780420205255 
Andelsbanken för Åland 
Ålands Fountainhouse r.f. 

 Märk betalningen med stödmedlem 

Klubbhusmöte 
Protokoll 5.11.2019 

 
Ärende 1: Till kännedom: Hyvää työtä – seminarium till kännedom (3 
min) 
Beslut: Seminariet om bra arbete i östra Helsingfors, Klubbhuset där firar 
10års jubileum med succéhistorier när det gäller arbete även inom kultur, 
samarbete etc. Anmälan senast 11.11.2019 och tid är 21.11.2019. Vem vill 
åka.  

Ärende 2:  (Mikael) Presentation av Jehovas vittnen. Dator/elektronisk 
säkerhet. (3 min) 

Beslut: Presentation av Jehovas vittnen och dator och säkerhet bokas in skilt.  

Ärende 3: Tidsberäkning av mötesärenden. Respekten. (6 min) 

Beslut: Att räkna ut tiden till ärende är att respektera varandra. Hänsyn till 
ork och mående och bättre planering av tidsplan. Alla ärende är lika värd men 
får inte samma tid. Skilt möte kan bokas när ärende överstiger 15 min. Före-
slag understödes.  

Ärende 4: Till kännedom: Övergångsarbete (3 min) 
Beslut: Nytt övergångsarbete hos Emmaus på halvtid (3timmer per 
dag/5dagar i veckan). Sista ansökningsdag också för ÅHS biltvätt och S-
market City är den 19.11.2019   

Ärende 5: Julfest - förslag – Dagskryssning – Ut och äta? (10 min) 

Beslut: Dagskryssning med Eckerö-linjen understödes. Kanske med Konfe-
rens-utrymme. Tid är den 17. Eller 18.12.2019. Lilian + medlem bokar resan.  

Ärende 6: 10 års jubileum: offert Mariepark (5 min) 

Beslut: Marienpark har gett oss offert på hyra deras lokal hos hamnen från kl. 
16-19 för 500e. Till kommer för mingelmat och drick för 23e per person. Vi 
utgår från 200 deltagande. Kostnaden ligger omkring 5000e. Tas upp på sty-
relsemöte idag.   

Ärende 7: Studiebesök / utbyte: Stockholms Fontänhus (5 min) 

Beslut: Idé med utbyte är att många få möjlighet att se fontänhus i Stock-
holm. Jürgen kontakter så snabbt som möjligt Stockholms Fontänhus och 
frågar när det passar för de Januari/Februari. Sedan ska också lagas en anmäl-
ningslista.  

Ärende 8: Till kännedom: Matfakturor – kopia i redovisningspärm. 

Beslut: Till kännedom. Kopior av matfakturor är i redovisningspärm. Lotta 
pratar med Kenneth om där finns möjlighet att skapa referensnummersystem 
för matfakturor.  

Ärende 9:  Lotta informerar, Styrelsemöte (15 min) 

Beslut: Lotta informerar om styrelsemöte: Pelarens finansiering när KST är i 
kraft -> kanske inga paf-medel mera? Men situation fortfarande oklart. 10års 
jubileum och offert om mariepark. Klubbhusutbildning i Oslo. Övergångsar-
bete. Lotta tar tjänstledig för ett år i april 2020.  Ärende beslöts i styrelsemöte. 

Övriga ärenden 
Myra och Emma åker iväg i natt till Nurmijärvi på fasta landet. Tema: stöd i 
arbete 
Vi önskar en trevlig resa.  



 
 

 
 
Frukost och färsk dagstidning.  

Kaffe /gröt gratis tills kl 9.  
Smörgås 1 €. Välkommen!!! 

 
Morgonmötet börjar 8.30. 

Anmäl dig gärna senast 9:30  
till lunchen. 

 
OBS: Ändringar kan ske i menyn.  
 
Lunchmeny 11.11 - 15.11 
 
Måndag: Linssoppa 
Tisdag: Bakpotatis 
Onsdag: Pasta med köttsås 
Torsdag: Fisk i ugn 
Fredag:  Veg. lasange 
 
 
 

GRATTIS Tina B. !! 
 
 
 
 
  
 

             
 

 

Adress: Strandgatan 7,  

22100 Mariehamn 

Telefon: +358(018)22940,  

+358(0)457-3438570 

E-post:  

klubbhusetpelaren@hotmail.com 

Hemsida: www.klubbhusetpelaren.ax 

 

      Vecka 46 
 11.11 - 15.11.2019 
 Måndag - Torsdag 08:00-15:30 
 Onsdag kl.08:00 - 18:30  
 Fredag 08:00-14:45 

LEDIGA 

Övergångsarbeten på Pelaren 

Sista ansökan 19.11.2019! 

S-Market City Startdatum 7 januari 2020 

Arbete i butiksmiljö med frontning, d.v.s. 

Att ordna i varuhyllorna och kontrollera 

bäst före datum. Arbetstiden är mellan 

kl.9.00-11.00 tisdagar och onsdagar. 

ÅHS Biltvätten Startdatum 8 Januari 2020 

Arbete i verkstadsmiljö med tvättning av 

bilar. Arbetstiden är mellan kl.13.00-16.00 

onsdagar och torsdagar. 

Emmaus Butik Startdatum 2 december 2019 

Städning av butiksytor samt toaletter. Ar-

betstiden är måndag till fredag 08.00 - 

11.00, totalt 15 timmar i veckan. 

Sista ansökningsdag 19.11-19 


