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V

Vill ni ha vårt nyhetsbrev via mail?

Hör av er till oss via mail eller telefon för att ta
del av vad som händer på Fontänhuset Båstad. Vi kommer att starta ett nyhetsmail så
vi behöver då din mailadress.

ad innebär det att vara stödmedlem i Fontänhuset Båstad?

Genom ert bidrag har vi bland annat möjlighet att producera och distribuera denna tidning, vilken ni kommer att få skickad till er med fyra nummer per år. Stöd vår verksamhet med 300:- för privatperson, samt 1000:- för företag per år, vilket sätts in
på bankgiro: 5958-4789 men vi mottager så klart tacksamt även andra belopp. Ert stöd betyder mycket för oss.

Ninas Reflektioner
I skrivandets stund är vi inne på det 23e året som Fontänhuset Båstad har varit i drift. Det är spännande att se den utveckling och
förändring som skett under dessa år både i samhället och på Fontänhuset. Psykisk ohälsa ökar hela tiden i samhället, vilket ju är en
negativ förändring. Men jag är mycket glad och stolt över att få
vara med om att jobba på ett av Sveriges fontänhus som på ett så
bra sätt hjälper människor tillbaka till god hälsa och ett välfungerande liv. Vi har under 2016 och 2017 jobbat väldigt intensivt med
kvalitetsäkring och vi är alla väldigt stolta över vad vi åstadkommit. Vi har haft besökare från New Yorks första fontänhus som
blivit imponerade över vår struktur, den höga ansvarskänslan och
aktivitetsnivån hos medlemmarna och framför allt över den goda
stämningen vi har. Folk från både Danmark, USA och Finland har
granskat oss och gratulerat oss och gett oss en kvalitetssäkringsstämpel på hur vi jobbar på bästa sätt för att personer med psykisk
ohälsa ska återfå sin hälsa och ett välfungerande liv. Vi har nu fått
en treårs ackreditering, vilket är det högsta betyget man kan få.
Psykisk ohälsa påverkar så många delar av ditt liv och på Fontänhuset arbetar vi med alla delar som berör individen. Vi ser individen, vi lyssnar, vi stöttar, vi pushar och coachar för att visa att alla
personer är viktiga och alla personer har viktiga egenskaper som
behövs i vårt samhälle. Verksamhetens filosofi och den arbetsinriktade dagen lyfter självförtroendet, man börjar tro på sig själv och
sina förmågor igen och framför allt man tillhör någonting. Vissa av
våra medlemmar kallar det ”min fontänhusfamilj”.
Vi har jobbat hårt på att marknadsföra oss och det har gett resultat. Med satsning på PR, ny profil, föreläsningar, nya broschyrer,
besök på företag ute i samhället, Sverigekonferensen och fokus på
att på olika sätt sprida att vår verksamhet finns för behövande, har
lett till att många
har hittat hit och
nu kan få den hjälp
de behöver. Under
detta år har antalet
medlemmar
som
använder sig av huset ökat med över
40 procent!
Det är ju inte positivt att så många
har psykisk ohälsa,
men det är kul att vi
nått så många och
att vi är så många
på Fontänhuset nu.
Det är en levande,
stark
gemenskap
som bara växer.
Kanske kan vår fina
stämning även sprida sig ut i samhället. Tänk om vi var så måna om varandra i samhället idag, som vi är här på Fontänhuset. Hur skulle det se ut då?
Det kan se ut som att vi har större ekonomiska medel än vi behöver
på årets resultat. Anledningen är att det varit sjukskrivningar hos

de anställda under årets sista tre månader och därmed har personalkostnaderna minskat med 300 tusen.
Det går att dra ner på verksamheten och driva den på sparlåga, dvs
med få handledare, under en kortare period, men om medlemmarna som kommer hit ska känna sig trygga och få en meningsfull dag
så krävs det att vi har tillräckligt med handledare på plats. Vi är i
skrivandes stund inne i en rekryteringsprocess.
Medlemmarna strömmar hit och driver verksamheten. Detta stora
engagemang och denna ansvarskänsla för Fontänhuset är beundransvärt. Tänk att vi faktiskt har en arbetsplats dit så många längtar! De kommer hit trots alla hinder på vägen och jobbar här gratis
för att de vill och för att de tycker det är kul. Jag är ju själv anställd
men längtar jag med till Fontänhuset till alla underbara personer
som är här. Vad ska hända idag, tänker jag på väg till jobbet, för
ingen dag är den andra lik.
Vi lyckades göra en fantastisk Sverigekonferens med goda hjälpande krafter i samhället, och med kraft och vilja hos personer
som är sjukskrivna. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.
Rehabilitering av psykisk ohälsa är komplex och tar tid. Arbetssättet på Fontänhuset ger god effekt för de som upplever psykiska
utmaningar, det vet vi och många står förundrade över varför det
fungerar så väl. Jag tror att, tillsammans med riktlinjerna, är följande nyckelord för att människor runt omkring oss ska må bra:

- ett vänligt bemötande
- respekt
- tilltro
- inkluderande
Ett stort tack till er alla som så engagerat och storhjärtat har bidragit till vår verksamhet under 2017!

Uppföljning av verksamhetsplanen 2017

U P P
D R A
G E T
Fontänhuset Båstad ska bedriva klubbhusverksamhet för
personer med psykisk ohälsa, enligt Clubhouse Internationals 37 riktlinjer.
Fontänhusmodellen är en frivillig arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk
ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta
tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Verksamheten drivs som ett klubbhus
där medlemmarna deltar i verksamheten och bidrar efter
förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta
med meningsfulla uppgifter ingå i en gemenskap och stärka
sin självkänsla. Fontänhuset har en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter
och ålder kan delta.
Vi arbetar efter metoder som KASAM, Empowerment och
Supported Employment.

Medlemskapet i Fontänhuset är frivillig och bygger på varje individs egen önskan om förändring och utveckling. Det
är gratis och rehabiliteringen sker på egna villkor och under så lång tid som krävs för återhämtning. Individens mål
styr. Ingen myndighet kan kräva rapportering eller ställa
krav på att en person ska välja Fontänhuset som rehabiliteringsform. Däremot kan medlemmen själv välja om Fontänhuset ska samarbeta med myndigheten, men då sker det
tillsammans med medlemmen det berör och utifrån dennes
önskemål.
De medlemmar som kommer till Fontänhusen kan stå mer
eller mindre långt från arbetsmarknaden. Somliga är sjukskrivna från ett arbete som fortfarande finns kvar, andra
saknar ett arbete att gå tillbaka till och vissa har aldrig haft
ett arbete.
Alla i klubbhuset delar således på ansvaret för verksamheten men har olika roller. Handledarna är där för att hjälpa medlemmar återfå sitt egenvärde, medlemmarna är där
för att återfå sitt egenvärde och återfå tron på sin förmåga att stå på egna ben. Att arbeta tillsammans med friska
människor och bli sedd, hörd och tackad för sina insatser
har visat sig vara ett mycket verkningsfullt redskap för tillfrisknande och återhämtning.
Fontänhusen bidrar starkt till att man identifierar sig med
sina friska sidor, vilket är ett effektivt medel för återställande av egenvärde och samtidigt motverkarstigmatisering.
”Reach Outen” är en viktig del i verksamheten, det innebär att vi håller kontakten med förväntade medlemmar som
inte är närvarande av olika skäl. Mycket av kontakterna
sker i första hand via telefon, sms och ibland har vi även
personligen besökt medlemmen.
Fontänhuset har under 2017 varit öppet alla vardagar mellan 08.30-16.00. Fontänhuset har aldrig varit stängt mer än
två dagar i rad. Under november månad ändrade vi lite på
öppettiderna. Då vi har öppet mer på kvällar och även en
del söndagar var vi tvungna att börja stänga klockan tre
på fredagar för att vi skulle räcka till personalmässigt med
utökade öppettider. Den sociala biten med aktiviteter på
kvällar och söndagar är viktiga även för de som kommit ut
i arbete eller praktik. På detta sätt kan de fortstätta att hålla
kontakt med gemenskapen och tryggheten på Fontänhuset.

Ackrediteringsstämpeln är en anmärkningsvärd
utmärkelse och ett bevis på att vi håller högsta
kvalité på vår fontänhusverksamhet.
Clubhouse Internationals kommentar:
” Congratulations on the considerable work this
achievement reflects. Most especially, thank you
for the example set by Båstad Fontänhus as a
qualtity international clubhouse based on the
clubhouse standards”
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Marknadsföra oss – Nå ut till fler som behöver vår hjälp

Under året har vi tagit fram en ny profil på både vår broschyr och vår tidning genom layoutprogrammet InDesign, som vi
jobbar med här. Vi har jobbat aktivt med att få ut dessa broschyrer på olika platser där personer med psykisk ohälsa kan
passera samt på arbetsplatser där anställda arbetar mot målgruppen.
Under våren började vi besöka företag i vår omnejd ca 60 stycken, där vi berättade om vår verksamhet samtidigt som vi
försökte rekrytera dem till att bli stödföretag till vår verksamhet. Ungefär hälften av företagen ville stötta oss. Sverigekonferensen ledde även till en del artiklar i dagstidningar, vilket också gör att läsarna uppmärksammar vår verksamhet.
Under hösten la vi in en annons i Båstad/Laholm lokaltidning som en påminnelse att man kan vända sig till oss för att få
hjälp med att komma på fötter igen.
Dessa insatser har gett goda resultat och antalet aktiva medlemmar har ökat med över 40 procent!

Genomföra relevanta
rekommendationer från
ackrediteringen

Sverigekonferensen

Konferensen blev en succé! Tre dagar med workshops,
föreläsningar, SFR årsmöte och en härlig stämning mellan 130 deltagare på fantastiska Hotel Skansen.

Vi har genomfört de rekommendationer som Clubhouse
International hade gett oss, vilket resulterat att vi blivit
ackrediterade på tre år.
Detta är max vad man kan få och visar att vi driver fontänhusverksamhet med högsta kvalité!

Förbättrat arbetsmiljöarbete
och miljötänk

Arbetsmiljöarbete och säkerhetstänk har fortskridit och
Brandskyddsinspektionen har även varit här och granskat
oss med godkänt resultat.

TC3-utbildning för viss
handledare om ekonomin tillåter

Det var öronmärkta pengar för detta ändamål i budgeten,
men alla kurser var fullbokade. Av denna anledning gick
inte heller detta att genomföra under 2017, vilket påverkar årets resultat.

Bättre samverkan med
myndigheterna

Detta har förbättrats framför allt med Båstad kommun
och Arbetsförmedlingen. Under hösten fick vi även kontakt med Ängelholms kommun, vilket kommer leda till
ett bättre samarbete under 2018.
Se sida 17.

Skapa ett större kontaktnät med
företag i vårt närområde

Då vi har besökt runt 60 företag och fått många nya stödföretag, har vi lyckats mycket bra även med detta.

Kompetensutveckling i
arbetsmiljö och miljöarbete

Tyvärr har det inte funnits några fackliga utbildningar för
skyddsombud under året och därför har detta inte kunnat
genomföras.

Styrelsens utformning och
arbetssätt

Detta har man arbetat med och fortsätter in på år 2018.
Se sida 18.
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Strukturen

H

usmötet

gör det möjligt för alla att påverka arbetsdagen genom att delta och vara med i att ta alla
verksamhetsbeslut. Detta har vi varannan vecka på måndagar där vi gemensamt går igenom aktuella ämnen och
beslut kring dessa.
Via ackrediterings processen fick vi nya rekommendationer
om att utöka våra öppettider och sociala aktiviteter även till
helger.

D

iskussionsforum

hålls varannan vecka på
måndagar och man kan antingen diskutera och förbereda beslut innan de tas på husmötet eller diskutera aktuella
ämnen som det inte finns plats till i något annat forum. Det
kan t ex handla om de mjuka värdena i huset, bemötande
och feedback eller något annat aktuellt ämne som medlemsrekrytering, säkerhet etc.

Pågående enhetsmöte.

R

iktlinje 18. Klubbhuset är organiserat i en eller
flera arbetsenheter, som var och en har tillräckligt
med anställda, medlemmar och meningsfullt arbete för att
upprätthålla en full och engagerande arbetsinriktad dag.
Enhetsmöten hålls så väl för att främja relationer som för
att organisera och planera dagens arbete.

E

nhetsmötet inleder den arbetsinriktade dagen klockan 09:00 för att tillsammans fördela teamen,
reach out, diskutera veckans riktlinje samt ta del av och delge information. För att följa upp förmiddagens arbete samt
inkludera medlemmar som kommit in senare har vi ytterligare ett enhetsmöte kl 13:00. Det är här man som medlem
tar ansvar och påverkar verksamhetens drift.
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V

i tar beslut i konsensus om att stänga kl. 15 på fredagar och ha öppet tre timmar kl.11-14 en söndag i
månaden. Vi fortsätter ha planerade kvällsaktivitet från kl.
16-19 en gång i månaden på tisdagar. Det har visat sig att
många goda idéer lett till att vi istället för 12 inplanerade
sociala aktiviteter, haft 44 roliga träffar utanför den arbetsinriktade dagen under året.

Detta är ett urval på konkreta ämnen vi har
diskuterat under diskussionsforum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sverigekonferensen
Marknadsföring
Träning
Sociala aktiviteter
Swot-analys
Handledarens roll
Förväntningar på styrelsen
Ändring av riktlinjer
#Metoo
Rekommendationer i ackrediteringen
Grafisk profil
Överskottet från Sverigekonferensen
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TEAM ETT
Inriktning
Restaurang & Café

Inriktning

- Flertalet medlemmar är engagerade i arbetet med köket. Köket arbetar bland
annat med matsedel, inköp av matvaror och ekonomi som
rör köket. Förutom matlagning har vi ett café där vi, vid tid
och möjlighet, även bakar bröd, kakor och gör smoothies.
Caféet är öppet mellan 8.30- 16.00. Köket ansvarar även
för städningen av kök och matsal. Teamet planerar storhelger vi firar, med hjälp av övriga i huset. Köket sålde 1155
frukostar och 2847 luncher under året.

Transporten

till och från Laholm fem dagar
i veckan fortsätter precis som den gjort tidigare år. Detta
kräver logistik och planering, så att våra medlemmar från
Laholm har möjlighet att ta sig hit.

Trädgårdsdagar

har vi haft två stycken
där hela huset hjälpt till att göra det fint på tomten. Utöver
det är det vissa medlemmar som har stort trädgårdsintresse
som tar hand om den dagliga skötseln.
Vi har hjälpt tre medlemmar med att flytta till nya bostäder.
Förutom det regelbundna underhållet av fastigheten, har vi
renoverat toaletten på bottenplan, målat väggar och kaklat
ovanför handfatet.

Under året har tidningen bytt namn från ”Knäpppgöken”
till ”Tidning från fontänhuset Båstad”. Det har producerats
fyra nummer av tidningen under året. Tidningen trycks och
distribueras till ca 300 personer, medlemmar, stödmedlemmar, politiker, bibliotek, institutioner, vårdcentraler och
stödföretag samt till de andra Fontänhusen i Sverige. Redaktionen har en stor och central plats i team 2. Alla medlemmar är välkomna att delta i allt arbete som hör tidningen
till, skriva artiklar, korrekturläsa, fotografering och bildredigering, layout och skriva adresser på kuverten.

Övriga arbetsuppgifter i team 2:
I team 2 gör vi även födelsedagskort och skickar ut till
de medlemmar som fyller år, uppdaterar adressregistret,
uppdaterar flödet på vår Facebook-sida och administrerar
de mejl som skickas till oss.

Medlemsberättelse

Medlemsberättelse

Jag heter Terése och har varit på Fontänhuset sedan november 2017. Efter
ca 6 års sjukskrivning, med en del avbrott för arbetsrehabilitering och korta
jobb försök, blev jag rekommenderad av
öppenpsyk i Laholm att göra ett besök
här.
Besöket var otroligt positivt och jag tog
beslutet att ge Fontänhuset en chans.Då
jag är van och tycker det är roligt att laga
mat, valde jag att vara i team 1.
Att vara med på genomgång och teammötet känner jag är väldigt bra, då jag
känner mig trygg med att veta vad jag
skall göra. Nu när jag varit med ett tag
vågar jag prova på olika arbetsuppgifter
och känner mig mer säker. Medlemmarna har gett mig mycket, då vi accepteras
för dem vi är.

TEAM TVÅ

I teammötet väljer vi vilka arbetsuppgifter vi vill ha, men ofta hjälps vi åt.
Det känns tryggt med att ha de uppgifter man valt i botten. Vi jobbar på efter
förmåga och resultatet blir en god måltid
för de medlemmar som valt att äta här.
Jag är här mellan 9-12 och känner att det
är tillräckligt för mig. Mitt mål att träffa
folk och samtidigt göra något meningsfullt, vilket jag känner att jag når här på
Fontänhuset. Jag trivs otroligt bra på
Fontänhuset och deras medlemmar och
går med glädje hit. Man känner att man
gjort något meningsfullt och samtidigt
med trevligt sällskap.
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Jag heter Martin och kom till huset i maj
månad. Det var Monica Hervén som berättade om Fontänhuset för mig. Vi träffades
när hon arbetade som diakon vid Svenska
kyrkan i Ängelholm. Hon kom i kontakt
med huset under sin utbildning och skrev
en avhandling om Fontänhuset. Sedan
dess stöttar hon huset bland annat genom
att vara stödmedlem.
Jag håller också i teamets möten där vi delar upp arbetsuppgifterna.

Team 2 arbetade med att rensa och uppdatera husets adressregister. Jag och en
annan medlem hjälptes åt att gå igenom
sponsorer och medlemmar som huset har
kontakt med. Det var ett stort arbete eftersom registret var en sammanslagning av
fyra olika.

Jag har ett intresse för att skriva började jag så småningom också arbeta med husets
tidning. Det resulterade i ett antal artiklar:
Nummer 1
Socialaktivitet grillkväll
Nummer 2
Socialaktivitet minigolf
Nummer 3
Medlemsberättelse
Nummer 4
Beskrivning av Föreläsningsgruppen
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TEAM TRE
Inriktning
Detta team har hand om planering av de sociala aktiviteterna, receptionen som alltid är bemannad, statistikarbetet,
administrationen av Reach Out, vilket innebär att vi upprätthåller kontakten med medlemmar som inte har varit på
Fontänhuset på ett tag. Vidare har teamet hand om budgetarbete, ansökningar för driften av verksamheten samt att
skriva avtal med kommuner och landsting. I arbetet ingår
också bokföring, betalning av fakturor, löneutbetalning och
skatter, registrering av arbetsgivardeklaration, redovisningar till olika myndigheter samt ser till så att inte avtal och
försäkringar löper ut. I slutet av året tog vi över ansvaret för
transport, underhåll av fastighet och trädgård vilket även
innebär mycket kontakt med fastighetsägaren. I arbetet ingår skötsel av buss, besiktning, service mm. Transport till
och från Laholm fem dagar i veckan vilket kräver mycket
logistikarbete så att våra medlemmar kan ta sig hit.
Statistik är ett stort och viktigt fokusarbete vi gjort under
2017. Clubhouse International, kommuner, Socialstyrelsen
med flera vill ha siffror från oss. Dessutom är det ju ett bra
sätt för oss att se förändringar i vår verksamhet.

TEAM FYRA
Inriktning

Semester

För tredje året i rad firade vi vår gemensamma tredagars
semester på Svalövskolonin i Vejbystrand. Det är en helt
underbar plats för rekreation med en grönskande trädgård
nära havet. Under dessa dagar blev de som inte ville delta
i internatkonceptet erbjudna daglig transport till och från
kolonin. Telefonen omkopplades till en handledare.
I år var vi 29 personer som deltog i de olika aktiviteterna
vi planerade t ex matlagning, bad och tävlingar. Det fanns
plats både för skoj och seriösa samtal. Som tradition avslutade vi semestern med kräftskiva tillsammans med delar av
vår styrelse. Även i år hade vi tur med vädret och alla var
jättenöjda när vi åkte hem.
Övriga sociala aktiviteter och helgfirande
Som alla andra år har vi firat Påskafton, Sveriges nationaldag, Midsommar, Julafton och Nyårsafton på huset. Under
hela året har vi planerat och genomfört en kvällsaktivitet i
månaden. Under sommaren utökades det till en kvällsaktivitet varje tisdag. Här kan nämnas, minigolf, bowling, fiske, grillkvällar med kubbspel på huset m.m.

Grafiskaprofilen

har under 2017 börjat utformats till en mer enhetlig stil med standardiserade färger
och typsnitt för våra resurser utåt. I vår verktygslåda har vi
nu enhetliga rollups, logotyper, tidning, informationsbroschyrer, visitkort, mm.

Hemsida

Vi fortsatte att underhålla och utveckla hemsidan under
2017, med översiktsschema, veckoschema och lunchmeny. Strukturen sågs över, texter bearbetades och förnyades.
Information om de sociala aktiviteter vi har lades upp löpande.

Mappstruktur

Ett arbete påbörjades under 2017 med att se över mapparna
på servern. Detta för att få ordning och struktur och därav
blir det lättare att kunna hitta rätt. Detta fortsätter 2018 med
hjälp av de andra teamen.

Företagskontakter/sponsorer

Fontänhuset har i år etablerad kontakter med en rad olika
företag i vårt närområde.
Primärt från Båstad kommun, men också från Laholm är
med på att stödja driften av huset. Team 4 gjorde ett aktivt
arbete under året med att upprätthålla kontakt med befintliga sponsorer och etablera nya.
Vi i team 4 är i gång med en handlingsplan för vidare arbete
mot sponsorer under 2018. Under detta hör också en undersökning av företags sociala ansvar.

Informationsmaterial

Team 4 har som en av sina uppgifter att informera om verksamheten. I detta ligger en viktig uppgift att distribuera ut
tidningen och till exempel informationshäfte.
Vi har under året upprättat en fast runda där vi kör runt och
levererar material. Här ser vi det som viktig att samtidig
skapa kontakter med människor som vi mött i de olika företagen och institutionerna.
Föreläsningar har under 2017 haft stor aktivitet och efterfrågan på kunskap om huset och medlemsberättelser har
varit stort.
I detta sammanhang såg vi ett behov för att etablera en föreläsningsgrupp bestående av både medlemmar och handledare.
Syftet med gruppen var att deltagarna inte minst skulle
stötta varandra i sitt arbete och kunna erbjuda föreläsningar
från medlemmar med olika historier. Därmed möter gruppen olika intressen. Samtidig kan man täcka ett större behov från aktuella företag och institutioner där man säkrar
att medlemmarna inte tar i för mycket.
Intressen för berättelser ökar, både från företag och institutioner, som till exempel arbetsförmedlingen och skolor.

Hur kan detta påverka oss?

Medlemsberättelse
Jag heter Carina och har varit här i dryga 5 år. Jag har
mestadels varit i Team 3 och arbetat med bokföring. Allt
med siffror är jag intresserad av. Under dessa år har jag
utvecklats mycket. Jag är sedd, behövd och accepterad som
den person jag är. Dessutom kan jag hjälpa nya medlemmar
med hjälp av min erfarenhet.
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Medlemsberättelse
Jag heter Nils Ola och har varit medlem
sedan 2 år tillbaka.
Efter en längre tids vårdbehandling vid mellanvården i Ängelholm blev jag rekommenderad att ta kontakt med Fontänhuset för
möjlig vidare rehabilitering.
Under det sista året har jag varit mest aktiv
i team fyra, speciellt med att hålla föreläsningar.

Jag tycker att medlemsberättelser har varit
och kommer alltid vara viktiga för att visa
vad Fontänhuset kan betyda för människor
med psykiska hälsoutmaningar. Utöver att
vara med i föreläsningsgruppen distribuerar
jag informationsmaterial till vårdinstitutioner, skolor och företag. Vidare har jag som
mål att etablera ännu fler kontakter med potentiella stödföretag under år 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FONTÄNHUSET BÅSTAD om teamen 11

SKAPARKVÄLL

FÖRELÄSNING

FILMKVÄLL

GEKÅS

FIRAT NATIONALDAGEN

GOKART

MINIGOLF

JULPYSSEL

NATTLOPPET

MIDSOMMARAFTON

PÅSKAFTON

SEMESTER I MAGNARP

GRILLKVÄLL

FISKE

NYÅRSAFTON

SKÅNEVECKAN

JULBORD

SIMNING
AFTERWORK

ÖPPET HUS

JULAFTON

TÄLTA I HJÖRNERED

SVERIGEKONFERENS

TRÄDGÅRDSDAG

BOWLING

GYM
VÅXTORPS MARKNAD

SPELKVÄLL
HALLANDS VÄDERÖ

SVERIGEKONFERENSEN

Bakgrund

Alla Fontänhus i Sverige är medlemmar i SFR - Sveriges
Fontänhus Riksförb und. Varje år bakåt i tiden har en Sverigekonferens hållits. Vem som håller i konferensen har gått
runt mellan husen dvs olika hus varje år.
Det hålls även Europakonferens vartannat år och Världskonferens vartannat, vilket något hus i världen tar på sig
att anordna.
Fontänhuset Båstad skulle hållit i Sverigekonferensen
hösten 2014, men just det året ändrades strukturen, Sverigekonferenser skulle nu hållas på våren tillsammans med
Årsmötet som ligger då. Vi tackade då nej till att hålla den,
då klubbhuschefen gick på föräldraledighet och två nya
chefer tillträdde maj 2014, så ansåg vi inte att det var lämpligt att anordna den just då. Inget annat hus har velat ta på
sig uppdraget sedan hösten 2013 då den hölls i Nyköping.
År 2012 hölls den i Malmö.
Konferensen har alltid hållits ifrån lunch dag 1 till lunch
dag 3 med en bankett på en av kvällarna.
I och med årsmötet 2016 anordnades kringaktiviteter så
som föreläsningar med endast 1 övernattning. Det pågick
diskussioner i SFR om det är lämpligare att ha en kortare
konferens liknande den de anordnade våren 2016 för att
fler eventuellt då skulle komma. Men SFR har nu gett oss
godkännande till att besluta om när och hur många dagar
konferensen ska hållas.

Motivering

En Sverigekonferens stärker vi-känslan och utvecklar fontänhusverksamheten. Deltagare förstår vidden av fontänhusverksamheten och får en djupare förståelse för filosofin
och riktlinjerna. Tillsammans diskuterar vi hur vi ska möta
de svårigheter som finns i samhället. Vi blir även mer enhetliga och starka genom att träffas och dra åt samma håll.
Vi utbyter erfarenheter och kunskaper.
Vi känner att det är vår tur att anordna den, samtidigt som vi
äntligen har stabilitet i huset. Vi har aldrig anordnat Sverigekonferensen. Vi har dock anordnat andra framgångsrika
konferenser som inte kostat huset något.
Detta är även det bästa sättet att marknadsföra oss och engagera folk i vårt närområde, vilket det finns stort behov av.
På konferensen hålls föreläsningar och workshops och ges
även möjlighet till mingel och samtal. Viktigt att inse att det
inte bara är lilla Fontänhuset Båstad utan att vi är delaktiga
i något mycket större.
Konferensen är ingen aktivitet som vi i Fontänhuset Båstad
gör varje år, men den kommer tillhöra den arbetsinriktade
dagen, precis som alla andra projekt vi genomför. Enligt
riktlinjerna utför vi arbete i huset som uppkommer i huset
och projekt kan därför variera från år till år.

Genomföring

Konferensen genomfördes under vecka 15 och det totala
deltagarantalet var 130.
Sveriges Riksförbund hade sitt årsmöte under samma arrangemang.
Detta arrangemang blev delvis sponsrat av företag från vårt
närområde.
Team 4 gjorde ett aktivt arbete under året med att upprätthålla kontakt med samtliga sponsorer och etablera nya.
Medlemmar från huset bidrog också med sponsormedel
till Sverigekonferensen genom sina kontakter. Alla team i
huset bidrog på något vis till att konferensen kunde genomföras och detta var en stor del av den arbetsinriktad dagen.

Vi har tidigare jobbat i projektform i vår verksamhet och
känner att det passar oss bra, men aldrig tidigare har projektet varit så här stort. Vi känner oss stolta över att ha klarat
av ett sådant här stort projekt.

Sammanfattning

Det är viktigt att skapa ett visuellt mål för att så många
som möjligt ska vilja arbeta med konferensen. Tyvärr är
det omöjligt att undvika en viss stress när det närmar sig
deadline. Men med god planering och tydlig struktur bli
stressen påtagligt mindre.
Under de dagarna konferensen ägde rum flöt det på utan
större missöden och uppstod det något problem, gick det
lätt att lösa. Allt hårt arbete inför konferensen lönade sig.
Trots att vi startade lite sent med att få sponsorer, fick vi
ändå ihop många. Tack till alla som valde att sponsra oss!

Jenny Hultqvist

11 april

11.00 - 13.00
Registrering i Gallerian
på Hotel Skansen
11.30 - 12.30
Lunch på Restaurang Sand
13.00 - 13.30
Invigning av konferensen i
Kongresshallen

Dennis Westerberg

12 april

13 april

09.00 - 09.15
Samling i Kongresshallen

10.00 - 11.00
Redovisning av workshops i
Kongresshallen

07.00 - 09.00
Frukost

09.30 - 10.30
Workshops i Gallerian
10.30 - 11.00
Fika i Kongresshallen

13.30 - 14.30
SFR årsmöte i Kongresshal- 11.00 - 12.00
len
Föreläsning: Jenny Hultqvist

07.00 - 10.00
Långfrukost & Spa

11.00 - 12.00
Utvärdering av konferensen i
Kongresshallen
12.00 - 12.30
Öppen mikrofon

12.30 - 13.30
14.30 - 15.00
Lunch på Restaurang Sand
12.00 - 13.00
Fika & Konstinvigning i Gal- Lunch på Restaurang Sand
lerian
13.00 - 14.30
15.00 - 16.30
Föreläsning: Dennis WesterÖppen dialog mellan SFR och berg
Fontänhusen i Kongresshallen
14.30 - 15.00
Fika i Kongresshallen
16.30
17.00
Incheckning / egentid
15.00 - 16.00
Workshops i Gallerian
17.00
Promenad genom Båstad till 16.00 - 18.30
Fontänhuset/ ev. guidad tur
Spa & egentid

Invigning av konferensen.
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17.00 - 20.00
18.30 - 01.00
Mat & mingel på Fontänhu- Dinner and Dancing på Papas
set Båstad
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Statistik
F

ontänhuset

har under 2017 varit öppet alla
vardagar mellan 08.30-16.00. Fontänhuset har alrig varit stängt mer än två dagar i rad.

”Reach Outen” är en viktig del i hela verksamheten, det
innebär att vi håller kontakten med förväntade medlemmar
som inte är närvarande av olika skäl. Mycket av kontakterna sker i första hand via telefon, sms och ibland har vi även
personligen besökt medlemmen.
Sammantaget har 97 (69) medlemmar, 39 (26) kvinnor och
58 (43) män använt sig av husets verksamhet under 2017
(år 2016 inom parantes). Under året är det 8 personer som
gått ut i den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Efter
revideringen av medlemsantalet förra året är vi idag 128
medlemmar och 16 personer som provar på verksamheten
och deltar i den arbetsinriktade dagen.

Samverkan och bidrag
Då medlemskapet varar så länge medlemmen
önskar, vill jag förklara lite om hur vi tar fram vår
statistik.
Vi har medlemmar sedan 23 år tillbaka i tiden. Vissa är kvar här och andra inte av olika anledningar.
Det totala antalet medlemmar är alltså alla medlemmar vi har sedan 1995 och som fortfarande har
kvar ett medlemskap hos oss.
Antalet aktiva medlemmar är de som senaste månaden använt sig av verksamheten. Då det varierar
som medlem hur man använder sig av huset kan
det skifta från 1 dag i veckan under en period eller
varje dag i veckan under hela året, därav har vi
även en siffra på hur många unika individer som
använt sig av huset under året.
Vanligtvis pratar vi om antalet aktiva medlemmar.

Båstads kommun

Med Båstads Kommun har vi numera ett avtal gällande från
2016-01-01 till 2016-12-31 och därefter löpande med ett års
förlängningsperiod. Bidraget för år 2017 är 1 299 102 kr.

Laholms kommun

Med Laholms kommun har vi ett avtal från perioden 201501-01 till 2015-12-31 och därefter löpande med ett års
förlängningsperiod. Avtalet är förlängt för år 2017 och är
på 570 000 kronor varav 70 000 kronor som skall täcka
transportkostnader för två rundor fem dagar i veckan.
Fontänhuset Båstad ingår även i deras samverkansgrupp
tillsammans med Försäkringskassan, Socialtjänsten, Socialkontoret, Arbetsförmedlingen, AMI, PÖV och Personligt
ombud. Inflödet från Laholm har varit stort under året och
bör omförhandlas under 2018.n 1995.

Ängelholms kommun

Fortsatta försök under året till att lyckas få bidrag från Ängelholm kommun var lyckade en politiker från Ängelholm
kom hit på besök och lyckades sen få in ett bidrag till Fontänhuset i alliansens budget. så under 2018 kommer även
Ängelholms kommun att bidra till vår verksamhet. Fontänhuset Båstad har ju haft medlemmar från Ängelholm sen
starten 1995.

Region Skåne

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen beviljade statsbidrag med 1 100 000 kr till
Båstads Fontänhus för 2016. Statsbidraget vänder sig till organisationer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning
för personer med psykisk funktionsnedsättning och är ett
driftsbidrag.
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Vårt tvååriga avtal som löper ut 2017-12-31 mellan de
Skånska Fontänhusen och Region Skåne i enlighet med
IOP- Idéburet Offentligt Partnerskap fungerar mycket bra.
Avtalet inleddes 2009. Målet med överenskommelsen är att
synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga
och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt
utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn och utgöra
en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. Avtalet innebär
att vi under 2016 fick 562 749 kr. Avtalet har även stärkt
samarbetet mellan de skånska Fontänhusen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FONTÄNHUSET BÅSTAD samverkan och bidrag 17

Samverkansprojekt

Mycket av samverkan har fått läggas på is under året då
vi inte haft tillräckliga resurser och på grund av omorganisationer i kommunerna. Samarbeten som dock skett är
mellan fontänhusens chefer och mellan dess ordförande.
Vi är fortsatt med i Psykiatrisamverkan Laholm, NSPH
Styrgrupp, Famna Syd, Sveriges Fontänhus Riksorganisation samt IOP Region Skåne. En hel del försök till att delta
i olika samverkansgrupper inom Båstad kommun har även
gjorts.

Rotary

Rotarys engagemang och stöttning av Fontänhuset
fortsatte även 2017. I april anordnade vi en lunch på
Fontänhuset för Båstads rotarianer, där vi informerade om
vår verksamhet och vår kommande ackreditering under
hösten. Rotary bidrog med 13,360 kr till Fontänhuset.

Fonder och Gåvor

Att växa kräver mer personal

Rotary 								12 520 kr
Båstad - Östra Karup församling,
Centerpartiets kommunkrets och privata donatorer.		
22 523 kr.
Privata stödmedlemmar och företag 				
35 493 kr.

Ytterligare utveckling inom
samarbete
Under året inleddes samarbetsavtal mellan Fontänhuset - Memil, Ica Maxi Mellbystrand och Idéhotellet för
att göra det lättare för medlemmar som står längre ifrån
arbetsmarknaden att få arbete med stort stöd från både
Fontänhuset och företaget. Medlemmarna har förtur till
anställning när behov uppstår på de olika arbetsplatserna. Anställningen är tidsbegränsad och på deltid efter
medlemmens arbetsförmåga. Arbetsuppgifterna varierar
såklart från ställe till ställe, allt för att passa så många
medlemmar som möjligt. Och vi hoppas på fler samarbeten i framtiden.

Anställda & Styrelse

Brandinspektion
Räddningstjänsten har varit och granskat vår verksamhet
och konstaterat att vi har koll på vårt brandskyddsarbete,
men att husets ena nödutgång behöver justeras en aning.
Detta ligger dock på Båstadhems ansvar. Dessutom saknas
gränsdragningslista med Båstadhem. Vi avvaktar detta då
Båstadhem och Båstad kommun ännu inte är klara med
sina respektive ansvarsområden.

Vi har under året åkt runt och besökt olika företag i närområdet för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och om
Fontänhuset. Vi vill också passa på att knyta till oss stödföretag för att i framtiden kunna ha ett gynnande samarbete i att hjälpa medlemmar ut i arbete, men även för att öka
kunskapen hos företagen inom området psykisk hälsa.

18 samverkan och bidrag VERKSAMHETSBERÄTTELSE FONTÄNHUSET BÅSTAD

Att vi har lyckats med vår verksamhet under 2017 ser vi
bland annat genom att vi har fått 44 procent fler aktiva
medlemmar under året, vilket är jätteroligt. Men en sådan
kraftig tillväxt medför såklart en ökad belastning på organisationen. Vi har även under hösten dragits med flera sjukskrivningar och varit fem anställda istället för sex stycken
som vi var vid årets början. Utöver detta har vi fått minskade totala bidrag med 2,2 procent jämfört med 2016. Sammantaget visar detta att det krävs mer personal för att kunna
möta detta stora behov och samtidigt hålla en fortsatt hög
kvalité på verksamheten.

Anställda
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen

Stiftelsen har en idéell och oberoende styrelse bestående av
max sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka har
möte minst fyra gånger per år.
Styrelsen fortsatte under 2017 att ta fram en strategisk långsiktig plan för verksamheten. Styrelsen har arbetat med att
klargöra roller och ansvar. Styrelsen har arbetat enligt den
arbetsordning som infördes 2015. Ett förslag till ny uppdaterad arbetsordning för styrelsen har tagits fram och under
bearbetning.
Styrelsens nomineringskommitté har arbetet med att få
fram kandidater till nya styrelseledamöter.
Styrelsen har satt igång ett arbete med att se över och klargöra behov för att ändra våra stadgar.

Nina Bursell
2017-01-01 – 2017-12-31
Ulf Strömblad
2017-01-01 – 2017-12-31
Eva-Lotta Forsmark
2017-01-01 – 2017-05-15
Christoffer Rist
2017-01-01 – 2017-12-31
Rebecka Sjögren
2017-01-01 – 2017-12-31
Ludwig Bratt
2017-01-01 – 2017-12-31
Ana Thaire de Sousa Ferreira
2017-07-10 – 2017-08-11
Ana Thaire de Sousa Ferreira
2017-10-03 – 2017-10-06

klubbhuschef 100%
handledare/bitr 100%
handledare 100%
handledare 100%
handledare 100%
handledare 100%
handledare 100%
behovsanställning 100%

Styrelsens sammansättning
2017-12-31
• Mads Gjerdrum Ordförande
• Stellan Paulie Vice ordförande
• Per Arne Håkansson
• Irma Nilsson
• Ingrid Thuresson
• Sven-Olof Bengtsson
• Anna Henricsson
Avgående styrelsemedlemmar under året
• Marie Havermose
• Karin Johnsson

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Ordinare
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Stiftelsen Båstadsfontänen
839400-9545

Årsbokslut för räkenskapsåret 2017

-

resultaträkning
balansräkning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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2016

Stiftelsens intäkter

4 031 651

3 729 442

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-1 247 529
-2 474 227
-31 004

-903 261
-2 764 436
-

Summa rörelsens kostnader

-3 752 760

-3 667 697

278 891

61 745

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-217

-33

Summa resultat från finansiella poster

-217

-33

Resultat efter finansiella poster

278 674

61 712

Bokslutsdispositioner

-15 503

-

Årets vinst

263 171

61 712

Rörelseresultat

Stiftelsen Båstadsfontänen avger följande årsbokslut.
Innehåll

2017

Resultaträkning

Stiftelsen Båstadsfontänen
Org nr 839400-9545

Sida
2
3
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3(5)

Stiftelsen Båstadsfontänen
839400-9545

Balansräkning

2017-12-31

4(5)

Stiftelsen Båstadsfontänen
839400-9545

2016-12-31

Balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

124 018

-

Eget kapital
Stiftelsekapital
Årets vinst

255 624
263 171

193 912
61 712

Summa anläggningstillgångar

124 018

0

Summa eget kapital

518 795

255 624

15 503

-

33 354
53 873
23 818
775 462

44 332
52 269
88 797
449 587

886 507

634 985

1 420 805

890 609

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Obeskattade reserver

24 546
149 155

33 855
159 695

173 701

193 550

Kassa och bank

1 123 086

697 059

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa omsättningstillgångar

1 296 787

890 609

Summa kortfristiga skulder

Summa tillgångar

1 420 805

890 609

Summa eget kapital och skulder
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VI STÖTTAR
FONTÄNHUSET BÅSTAD
STÖDFÖRETAG

Mads Gjerdrum						Anna Henricsson
Ordförande

Stellan Paulie							Irma Nilsson
Vice orförande

2M2 Trading i Båstad AB

Lions Club Laholm

Ahremark Familjen

Kjellberg Ann-Magret

Apelrydsskolan

Memil

Andersson Christina

Knutsson Tord

Beslag och Design

Nolato

Aldoson Karin

Kyhlensten Anna

Bjäre Bokhandel

NP Nilssons Trävaru AB

Andersson Thomas

Lagerstedt Familjen

Bjäre Bygg Konsult AB

Psykiatri Skånehuset

Bengtsson Per & Margareta

Lindén Göran & Elisabeth

Bjäre Chips

Kliniken Ängelholm

Bjartmar Ulla

Lindström Ylva

Bjäre Centerkvinnor

Mariakyrkan i Båstad

Brenton Gunilla & Torgny

Linell Margareta

Båstad Arbetarekommun

Nolato

Brink Elisabeth & Christer

Lundqvist Bo & Lena

Båstad Kommun

Region Skåne

Dahlgren Carmen

Malmberg Essan

Båstad-Östra Karup Församling

Rotary Båstad

Dandanelle Eva & Calle

Mörnstad Håkan

Centerpartiets Kommunkrets i
Båstad

Sotarna Laholm AB

De Rooij Aleida

Nilsson Berit

Sportshopen Båstad

De la Motte Christer & Agneta

Nilsson Henrik

Staples Connect

Ekelund Mona & Bruno

Nilsson Kenneth

Stig-Bertil Mäklare

Ekelund Jan

Nilsson Irma & Tore

Torekovs Hotell Resort AB

Ekström Carl

Noråker Nilsson Anna-Karin

Torekovs Röda Kors Krets

Eriksson Mjöberg Marianne

Persson Marianne

Grevie Kyrkliga Arbetskrets

Västra
Bjäre
Samfällighet

Gillisson Pigge

Spetz Ulla & Lennart

GRL-Data

Vävaren i Båstad

Gjerdrum Mads

Spångberg Christer & Karin

Haga Göstorp Psykiatri AB

Willy´s

Gjerdrum Östin Maria & Johan

Sutinen Marianne & Kyösti

Hotell Skansen

Bjäre GK

Gramler Marianne

Svedenfors Jan

Hälsostudion i Båstad

Salomons Krog

Henningsson Uno & Åsa

Wallin Gunnel

Hervén Monica

Walther Christer

Holmslätt Ingvar

Wennerlund Bengt

Håkansson P-A

Wichmann Agnetha

Jansson Marie & Håkan

Wilhelmsson Mirka

Johansson Barbro

Wulff Familjen

Johansson Inga-Britt

Ymse Margit

Johansson Jörgen

Östin Maria & Johan

Design house Stockholm
Diskservice

Per Arne Håkansson						Ingrid Thuresson

Exet Revision Båstad AB
Flaggfabriken Kronan
Förslöv-Grevie Församling

Sven-Olof Bengtsson

STÖDPERSONER

Kyrkliga

Ica Gamlegården
Ica Supermarket Båstad
Jänsmässholmens Fjällhotell
Laholms Kommun
Linqans Nöje
Lions Club Båstad

ETT

STORT

TACK

TILL

DE

FÖRETAG

OCH

PRIVATPERSONER

SOM

STÖDER

VÅR

VERKSAMHET!

Tack för ett
fantastiskt år!
Vi ser fram
emot 2018

