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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 2017–2018 är det 12 

medlemmar; varav verksamhetsledaren fungerar som styrelsens sekreterare. 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 2017-2018 har föreningen styrelsemedlemmar 

från bland annat följande; utbildningen, psykiatrin, Rotary, erfarenhetsexpert 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 

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 

gagnas av verksamheten. Verksamheten är en så kallad 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. Klubbhuset är även 

beläget centralt och nära till allmänna kommunikationsmedel. 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. På 

klubbhuset pratar vi om personalmedlemmar och medlemmar och alla arbetar enligt 

”side by side” principen. Verksamheten är baserad på jämställdhet och det finns inga 

uppgifter som endast är menat för endast personalmedlemmar. Verksamheten följer en 

så kallad arbetsinriktad vardag; vars syfte är att stöda medlemmarnas vardag; stöda 

rutiner och dygnsrytm, upprätthålla medlemmarnas funktionsförmåga, främja de 

sociala kontakterna. Stort fokus sätts även på att stöda medlemmen till att återfå sin 

plats i samhället via studier eller arbete. På klubbhuset har klubbhusgemenskapen vald 

att arbeta temainriktat för att stöda och förbättra gemenskapen. Detta verksamhetsår 

fortsätter klubbhuset med 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. Klubbhuset har även en egen studiegrupp som träffas regelbundet. 

Deltagandet är frivilligt för medlemmarna men medlemmarnas arbetsinsats är av stor 



vikt och betydelse för att den dagliga verksamheten skall kunna upprätthållas. 

Medlemmarnas insatser behövs dagligen för att verksamheten skall kunna fortgå. 

Klubbhuset stöder även kring boende frågor och har sitt egna housing program. Detta 

housing program har sina egna klara direktiv som klubbhuset följer.  

3. EKONOMI 

Den uppskattade intäktsbudgeten för år 2018 uppgår till en totalsumma av 215.300€. 

Varav personalkostnader utgör ca 167 513 € Intäkterna består av 90.000€ från Stea, 

kommunernas sammanlagda bidrag en förhoppning på 106 800€, övriga bidragsgivare 

en förhoppning på 10 000€. Övriga intäkter består av lunch samt cafe försäljning.  

 

4. VERKSAMHETSPLANEN FÖR ÅR 2018 

 

Marknadsföring och ökande av dagliga besök och medlemsantal 

Behovet: Synliggöra klubbhuset inom regionen, samarbetspartners, nuvarande 

upprätthålla en god kontakt till klubbhusets nätverk.  

Åtgärd: Klubbhusgemenskapen besluter under klubbhusmöten hur vi skall gå till väga 

gällande marknadsföringen. Detta besluts en gång i månaden; detta för att få en klarare 

struktur samt en bättre arbetsfördelning inom klubbhus gemenskapen. Vi delar upp 

marknadsföringen i flera delmoment. Syftet med detta är att flera medlemmar kan 

delta i marknadsföringen. Delmomenten kan vara t.ex. följande; uppdatera broschyrer, 

sända eller dela ut affischer, kontakta samarbetspartners eller delta i 

marknadsföringstillfällen/ möten. Klubbhuset planerar även att bjuda in 

samarbetspartners till klubbhuset samt erbjuda möjligheter till att använda klubbhusets 

utrymmen. För tillfället erbjuder vi utrymmen till anhöriga kvällar samt till föreningen 

Livsgnistan. Denna form av samarbete är utanför den arbetsinriktade dagen samt 

klubbhus gemenskapen är införstådda i detta. 

Vi har också som ett mål att under 2018 påbörja en kampanj för att öka träffar inom 

sociala medier, bättre synas och få mera träffar på vår webbsida, facebook sida samt 

instagram. Planeringen och förverkligande av kampanjen är planerat att göras under 

2018. 

Gällande besök och medlemsantal kommer klubbhuset att göra på följande sätt under 

år 2018; effektivera reach out (kontakta per telefon) våra passiva samt aktiva 

medlemmar, besöka passiva medlemmar för att sänka tröskeln för att komma tillbaka 

till klubbhuset, förhoppningsvis fortsätta med att transportera klubbhusets medlemmar 

till och från klubbhuset minst en gång i veckan samt att fortsätta att utveckla 

transportmöjligheten för klubbhusets medlemmar.  

 



 

Resurser: 

Arbetsfördelningen samt planeringen som görs på klubbhusmötena är vår största resurs 

gällande detta. Att använda sig av gemenskapens olika styrkor och kunskaper, eftersom att 

våra medlemmar har olika livserfarenheter, på detta sätt kan vi optimera sättet hur vi 

genomför marknadsföringen.  

Personalmedlemmar tillsammans med medlemmar utför dessa marknadsföringsrelaterade 

uppgifter sida vid sida. Styrelsens uppgift är att stöda personalmedlemmarna gällande detta, 

använda sig av de kontakter som styrelsemedlemmarna innehar samt föra ut informationen till 

deras nätverk.  

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 samt till alla våra aktiva medlemmar. Resultaten från dessa enkäter är av 

stor betydelse vid planeringen och vid genomförandet samt utvecklandet av verksamheten och 

marknadsföringen.  

Mätare: Klubbhusmötens protokoll fungerar som en viktig mätare eftersom vi besluter vad vi 

skall göra och på följande möte utvärderar vi detta. Enkäterna fungerar även som mätare. Alla 

åtgärder samt eventuella gäster sätts in på klubbhusets statistik program; detta är vår CRM ( 

customer relationship, management software ) plattform.  

Utvärdering: En gång i månaden diskuterar vi resultaten på klubbhusmötet. Två gånger i året 

(terminsvis) använder vi oss av en SWOT- analys. Dessa resultat förs fram till styrelsen.  

 

Arbete och studier; interna kurser 

 

Behovet: Utveckla arbete/studier och interna kursverksamhet på klubbhuset. Kontinuerligt 

stöda de medlemmar som redan studerar eller arbetar. Målsättningen är att få ett 

övergångsarbete till klubbhuset.  

Möjliggöra för klubbhusets medlemmar att inom klubbhuset tryggt kunna utveckla, få nya 

kunskaper samt upprätthålla arbets-/studie färdigheter. Ordna mera interna kurser som t.ex. 

datakurser och informationstillfällen. Vi har märkt att det finns ett stort behov av att ha 

inbjudna gäster som informerar om olika stöd som finns, olika studiemöjligheter samt göra 

tillsammans studiebesök. Teman i dessa kurser bestäms tillsammans i gemenskapen enligt det 

behov finns.  

Klubbhuset är vid behov att få en ny övergångsarbetsplats. Klubbhuset är även med i ett 

projekt gällande socialt företag; vars syfte är att utreda möjligheten samt kartlägga behovet.  



Åtgärd: Gällande studier och kursverksamheten planerar klubbhuset följande åtgärder; 

genom att hålla interna kurser veckovis och ha en bättre kontakt till våra medlemmar som 

studerar. Genom att stöda dem vid planeringen av deras studier, hjälpa att hitta rätta studieval 

genom att göra studiebesök och ha utomstående föreläsare i klubbhuset. På detta sätt stöder vi 

optimalt våra medlemmar.  

Klubbhuset har som mål att utreda med Raseborgs stad ett möjligt samarbete kring övergångs 

arbete. Via Kova projektet har det även bestämts att Raseborgs sysselsättningsenhet samlar 

alla aktörers intressen gällande arbetsmöjligheter. Genom detta hoppas klubbhuset att det 

öppnar upp arbetsmöjligheter. Klubbhuset deltar regelbundet i Job Shadow evenemanget. 

Genom detta så kontaktar vi olika företag i regionen och på samma vis har klubbhuset 

möjlighet att etablera en kontakt som möjligtvis kan leda till ett övergångsarbete. Under år 

2018 planerar klubbhuset en samarbetsmiddag till alla våra Job Shadow samarbetspartners. 

Detta för att upprätthålla ett fint samarbete.  

Resurser: Målsättningsdiskussionerna är vårt huvudverktyg för att kartlägga och påbörja 

processen som möjligen leder till arbets och studiemöjligheter. Personalmedlemmar håller 

dessa samtal och baserat på det behovet som framkommer så planeras sedan den individuella 

processen. Styrelsemedlemmar fungerar även som en resurs med sina nätverk. Detta 

möjliggör nya kontakter. Våra samarbetspartners är även en stark resurs. 

Mätare : Som mätare fungerar målsättningsdiskussionerna som hålls minst två gånger i året 

med de aktiva medlemmarna. Arbets-studie teamet träffas en gång i veckan var man träffas 

runt olika förutbestämda teman och aktiviteter.  

Utvärdering: Detta är en lång process vilket betyder att personalmedlemmen håller 2-4 

gånger i året målsättningsdiskussion med den aktiva medlemmen var man kartlägger 

medlemmens mål. Det görs en utvärdering efter varje termin (två gånger i året) över arbets 

och studie teamet.  

 

Fastigheten och gården 

Behovet: Anhålla om finansiering till kartläggning av fastighetens kondition och 

renoveringsbehov. Efter detta har vi möjlighet att ansöka om finansiering till de 

rekommenderade renoveringar. Detta är nödvändigt då stiftelser och dylikt kräver en 

grundutredning.  

Behovet är även att skriva en historik på de reparationer/renoveringar som är gjorda under 

föreningens tid i fastigheten. Detta för att underlätta för fackmännens arbete med 

konditionsgranskningen samt renoveringsplanen.  

Behov finns även att göra en elektronisk inventarieförteckning över redskap, maskiner och 

verktyg. Detta ger oss en klar bild över vad för inventarier föreningen äger samt garantier på 

dessa.  

Behov är även att klargöra de uppgifterna som finns att utföra gällande fastigheten och 

gården. Via detta konkreta sätt kan det vara lättare för medlemmarna att delta i dessa 



uppgifter. Iden skulle vara att medlemmen kunde fungera som fastighetsskötare. Behov finns 

även till att stå för medlemmarnas kostnader på kurser som tangerar detta; exempelvis kort för 

heta arbeten och arbetssäkerhetskort.  

Åtgärd: Anhålla om extern finansiering. Skriva historiken. Skapa ett utrymme för 

fastighetsskötsel var det finns arbetskläder/ skyddsutrustning och annat som behövs för att 

sköta fastigheten. Stå för kostnader som tangerar fastighetsskötsel. Skapa en elektronisk 

inventarier förteckning. 

Resurser: Medlemmar och personalmedlemmar som har erfarenhet inom dessa områden kan 

hjälpa och att lära andra medlemmar att utföra dessa uppgifter. Styrelsemedlemmar kan även 

bidra till att skapa nya samarbetspartner kring dessa ärenden.  

Mätare: Detta tas upp på styrelsemöten; minst två gånger i året; för att informera om saker 

som berör fastigheten och gården. På detta baseras sedan vidare åtgärder. Fastighets frågor tar 

vi även upp på klubbhusmötena i klubbhusgemenskapen.  

Utvärdering: En SWOT analys minst två gånger i året.  

 

 

Delar av styrelsens målsättning  under år 2018 är följande: 

- Planera klubbhus Fontanas 20- års jubileum . Klubbhuset firar 20 år i oktober år 2019 

- Planera och genomföra Livsloppet. Livsloppet sker den 10.10-2018  

 


