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1. ALLMÄNT 

Västra Nylands Fountain House förening r.f. är grundad år 1998 och föreningen öppnade 

Klubbhus Fontana i oktober 1999.  Föreningen är självständigt och bedrivs av en styrelse; vars 

uppgift är att ansvara över personalen, ansvar över den ekonomiska samt juridiska biten. 

Föreningen sköter själv om den månatliga bokföringen. Bokföringsbyrån; PNC – Service är 

anställd av föreningen med uppgiften att sköta all annan bokföring samt om utbetalningen av 

löner.  

I styrelsen år 2016-2017 sitter 10 medlemmar. Styrelsens medlemmar kommer från ett brett och 

varierande område för att få en så fin mångfald som möjligt. Givetvis har klubbhusets 

medlemmar även två representanter i styrelsen; dessa medlemsrepresentanters syfte är att föra 

fram medlemmarnas åsikter samt att få klubbhusmedlemmarnas röst hörd. År 2016-2017 har 

föreningen styrelsemedlemmar från bland annat följande läroanstalter, psykiatrin, Rotary samt 

privatpersoner. Föreningen hoppas på att kunna få i framtiden med även närstående eller 

anhöriga personer till klubbhusets medlemmar med i styrelsen.   

Verksamhetsledaren är direkt anställd av styrelsen och är hans/hennes närmaste chef. Det 

bedrivs en kontinuerlig kontakt verksamhetsledaren/styrelsen emellan för att, dels stöda i 

arbetet samt för att rapportera om t.ex. verksamheten.  

Styrelsen är ansvariga och har en kontinuerlig uppföljning av verksamheten. 

 

2. SYFTET MED VERKSAMHETEN 

Klubbhus Fontanas verksamhet baserar sig på frivillighet, jämlikhet och respekt. Den helt två 

språkiga verksamheten är öppen för alla 18-år fyllda personer som upplever sig ha eller har haft 

mental ohälsa, upplever sig behöva stöd i vardagen eller av andra orsaker gagnar sig av 

verksamheten. Verksamheten är en lågtröskel verksamhet och meningen är att det skall vara lätt 

och tryggt att komma. Av denna orsak frågas det inte efter remisser eller diagnoser; var och en är 

välkommen. Verksamhetens ideologi bygger på varje människas rätt till goda mänskliga 

kontakter, rätt att tillhöra en gemenskap, rätten till ett meningsfullt arbete samt rätten att bli 

respekterad precis som man är.   

På klubbhuset pratar man om personalmedlemmar och medlemmar och alla arbetar sida vid 

sida. Verksamheten är jämställd och det finns inga uppgifter som endast är menat för 

personalmedlemmar. Verksamheten följer en så kallad arbetsinriktad vardag; vars syfte är att 

stöda medlemmarnas vardag; stöda rutiner och dygnsrytm, upprätthålla personernas 

funktionsförmåga, främja de sociala kontakterna samt stöda medlemmen att återfå sin plats i 

samhället via studier eller arbete. På klubbhuset har vi vald att arbeta temainriktat för att stöda 

och förbättra gemenskapen. Detta verksamhetsår har klubbhuset två team; köks/café teamet 

samt administrationsteamet. I dessa team finns sedan alla uppgifter strukturerade. Utöver detta 

sköter klubbhuset även om fastigheten, gården, sociala medier, kontakten till arbetslivet samt 

om den egna tidningen. Deltagandet är frivilligt för medlemmarna men medlemmarnas 

arbetsinsats är av stor vikt och betydelse för att den dagliga verksamheten skall kunna 



upprätthållas. Klubbhuset stöder även kring boende frågor och verksamhetsåret 2015-2016 hade 

klubbhuset ett pilot projekt kring housing.  

 

 

 

 

3. EKONOMI 

Den uppskattade intäktsbudgeten för år 2017 uppgår till en totalsumma av 229 000€ 

Till de fasta kostnaderna hör personalkostnader 166 160 €, fastigheten 20 000€ ,bokföring och 

revision 3600 € samt IT- och leasingkostnader för printern 2 500 € . Den totala summan för fasta 

kostnader är 192 260 € 

För verksamhetskostnaderna har en summa av 24 000€ reserverats. Till verksamhetskostnaderna 

räknas telefoni, bank, post, kilometerersättningar, resebidrag till medlemmar, litteratur, 

representation, inventarier, kontorsmaterial, utbildning för medlemmar samt seminarie- och 

möteskostnader.  

Inkomsterna består av verksamhetsunderstöd från Raseborg samt av de övriga kommunernas 

betalningsandelar. Dessa övriga kommuner är Hangö, Lojo, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt samt 

Nummela. Förhoppningen är även att penningautomatföreningen RAY bidrar med 90 000€ och 

kommunerna tillsammans med 120 000€. Övriga bidragsgivares andel uppskattas till 10 000€. 

Den resterande summan är inkomster från lunchförsäljningen och caféverksamheten.  

 

4. VERKSAMHETSPLANEN FÖR ÅR 2017 

 

DELAKTIGHET I SAMHÄLLET 

Behovet: Möjliggöra för medlemmen att återfå sin plats i samhället; via arbete, stöd arbete, 

övergångsarbete, studier, frivilligt arbete eller via andra sociala tillfällen som t.ex. olika 

fritidsgrupper/ andra sociala tillställningar. 

Åtgärd: Klubbhuset fortsätter att regelbundet utföra målsättningsdiskussionerna. Med syftet att 

kartlägga den enskilde medlemmens målsättningar och klargöra hur verksamheten kan stöda 

medlemmen optimalt. Syftet är att kunna snabbt och enkelt styra medlemmen in på de 

aktiviteter som på det bästa sättet gynnar medlemmens funktionsförmåga samt som stöder den 

enskilde medlemmens målsättningar. På detta sätt får vi reda på vilken form av arbete 

medlemmen kunde gagnas av, studier eller annan form av delaktighet i samhället. Verksamheten 

bör även ha en sådan verksamhetsform som stöder de ovannämnda. Exempel på detta är 

grupper, under den arbetsinriktade dagen med syfte på att träna upp sociala färdigheter och 

studiegrupper. Alla dessa grupper bör stöda den arbetsinriktade dagen. Stöda kring arbete; söka 

arbetsplatser, besöka med medlemmen arbetsplatser, öva tillsammans på arbetsintervju 

situationer, göra upp Cv:n osv.  



Klubbhuset strävar även till att få mera synlighet i samhället; samarbeta med andra aktörer. 

Samarbete har redan påbörjats med t.ex. Axxell, Raseborgs Sysselsättningsenhet. Klubbhuset 

deltar även i regelbundna samarbetsmöten med t.ex. Raseborg, Kårkulla. 

Resurser: Personalmedlemmar utför målsättningsdiskussionerna. Medlemmar och 

personalmedlemmar utför sida vid sida arbete inom detta område samt tillsammans handleder 

de olika grupperna på klubbhuset. Styrelsemedlemmarna stöder och hjälper att knyta och 

upprätthålla kontakterna till övriga aktörer inom samhället. Styrelsen, tillsammans med 

verksamhetsledaren, funderar på nya sätt att möjliggöra delaktigheten till samhället.  

Mätare: Målsättningsdiskussionerna hålls med alla aktiva medlemmar minst 2g/året. Från och 

med hösten 2016 har en till detta används en ny utarbetad blankett.  

Målsättningen är att det i verksamheten alltid finns en ändamålsenlig grupp i veckan som stöder 

delaktighet i samhället.   

Utvärdering: Gällande målsättningsdiskussionerna bör man utvärdera regelbundet; hur många 

som hållits, vilka åtgärder har påbörjats samt kring fortsättningen. De aktiva medlemmarnas 

enskilda målsättningar bör vara kartlagda. 

Då gemenskapen har valt vilka grupper som under den arbetsinriktade vardagen skall hållas bör 

man utvärdera efter varje grupperiod; som kan vara 1g/veckan inalles 10 gånger. Bör utvärdera 

höll vi syftet med gruppen, har vi gjort upp fortsättning, hur många deltog osv.  

Behövs utvärderas var sjätte månad om och hur vi upprätthållit kontakten till övriga aktörer och 

arbetsgivare. Hur har vi stött medlemmarna gällande denna punkt på klubbhuset? 

 

 

HOUSING 

Behovet: Möjliggöra för medlemmen att få en egen bostad, stöda att ta det första steget att våga 

flytta till ett självständigt boende, stöda och ”gå i godo” för medlemmen då man ansöker om 

bostad; eftersom stigmatiseringen påverkar detta samt regelbundet besöka medlemmen i 

bostaden för att stöda och handleda medlemmen kring de som medlemmen önskar sig få hjälp 

och stöd med.  

Åtgärd: Då medlemmen flyttat till bostaden görs det genast upp ett individuellt program; med 

syfte på hur ofta besöker klubbhuset medlemmen, syftet med besöken och hur skall klubbhuset 

under den arbetsinriktade vardagen på bästa sätt stöda medlemmen kring självständighet och 

boendefrågor.   

Resurser: Personalmedlemmar/medlemmar besöker medlemmen i det egna boende enligt den 

uppgjorda intervallen. Medlemmen deltar i verksamheten på klubbhuset; givetvis frivilligt och 

enligt egen önskan.  

Mätare: Personalmedlemmar/medlem gör hembesök till medlemmen ifråga minst 1 gång per 

vecka för att stöda syftet och handleda i vardagen.  

Utvärdering: Utvärdera efter 6 månader; har hembesöken utförts, har målet/syftet med besöket 

uppnåtts?  

 



MARKNADSFÖRING 

Behovet: Synliggöra klubbhuset mera inom regionen, inom andra kommuner, inom företagare 

branschen samt andra samarbetspartners. Detta för att dels få flera medlemmar till klubbhuset 

men även för att upprätthålla en god kontakt och fungerande kontakt till klubbhusets övriga 

samarbetspartners.  

Åtgärd: Regelbundet besöka företagare inom regionen för att marknadsföra verksamheten, 

regelbundet besöka olika föreningar som Raseborgsföretagarförening för att marknadsföra 

verksamheten, bjuda in till klubbhuset de lokala Rotary/Lions föreningarna för att informera om 

vår verksamhet, upprätthålla och delta i samarbetsmöten med kommunen samt andra 

samarbetspartners. Marknadsföringen sker även via sociala medier. Ordna öppna tillfällen på 

klubbhuset med inbjudna gäster. Sträva till att få synlighet i radio, den lokala dagstidningen, se 

till att marknadsförings material som info broschyrer finns på t.ex. hälsocentralen osv.  

Resurser: Personalmedlemmar tillsammans med medlemmar utför dessa 

marknadsföringsrelaterade uppgifter. Styrelsens uppgift är att stöda personalmedlemmarna 

gällande detta, använda sig av de kontakter som styrelsemedlemmarna innehar samt föra ut 

informationen till deras respektive arbetsplatser. Under verksamhetsåret bör, enkäten som 

Finlands klubbhus nätverk utarbetat, sändas till alla våra samarbetspartners; vars syfte främst är 

att utvärdera samarbete mellan klubbhuset och samarbetspartners. Vilken nytta anser 

kommunerna/samarbetspartners att klubbhuset ger medborgarna? Ekonomiska aspekter? Vad 

är bra i verksamheten och vad behöver utvecklas? 

Mätare: Syftet är att marknadsföringen skall vara en rutinmässig uppgift inom vardagen på 

klubbhuset. Arbets-och studieteamet har en centralroll gällande detta. Bör vara regelbundet, 

minst en gång i veckan som de teamet eller andra på klubbhuset, fokuserar på 

marknadsföringen. Bör även kvartalsmässigt utvärderas hur många nya medlemmar klubbhuset 

har fått och vad har gjort på klubbhuset för att få dem att bli medlem eller för att få dem att 

stanna kvar på klubbhuset. 

Utvärdering: Utvärdera månatligen på vilket sätt klubbhuset har utfört marknadsföring. Har vi 

kunnat upprätthålla en regelbunden kontakt till våra samarbetspartners. 

 

5. SAMMANDRAG 

2017 kommer att bli ett år då klubbhuset fortsätter att fokusera på marknadsföring, 

samarbetspartners, delaktighet i samhället. Klubbhuset behöver även upprätthålla de goda 

kontakterna till samarbetspartners som vi under de förra verksamhetsåret inlett. Till detta 

kan t.ex. nämnas projektet KoVa vi har inlett över sektorsgränserna.  

Klubbhuset fortsätter att sträva till att vara en stark aktör inom den tredje sektorn; med syfte 

att erbjuda en trygg och lätt tillgänglig lågtröskel verksamhet.  

Föreningen vill även satsa på ändamålsenliga utrymmen; dvs efter hand renovera utrymmen 

och sköta om fastigheten. Föreningen strävar även till att stöda och erbjuda 

personalmedlemmarna fortsatta utbildningsmöjligheter. Verksamhetsåret kommer även att 

kretsa kring Ackrediteringen som beräknas utföras i slutet av hösten år 2017.  Styrelsen har 

en central roll i utvärderingen av att målen för 2017 uppnås. Styrelsen uppdaterar 

regelbundet av verksamhetsledaren gällande verksamhetsmålen, kring budgeten, stöder 

personalmedlemmarna samt klubbhuset.  

 



 

 

 

 

 


