KIOSKRUTINER
TRÄSLÖVSLÄGE IF

BREARED

RUTINER FÖR KIOSKEN I BREARED
• Nycklar till nya kiosken, frys och förråd hänger i det högra förrådet (märkt förråd 2) i klubbhuset.
Dit har tränarna nyckel.
• Ta ut hembakt från frysen i kiosken i Ankarhallen (om du inte har med eget) och toast.
Ta med det till Brearedshallen, där finns det ett toastjärn att använda.

I BREARED
• Då hallen är låst måste någon tränare vara på plats för att ni ska komma in.
• Kioskvarorna finns i skåpet där laget har sitt material. Tränarna har nycklar till skåpet.
• Ta fram bordet som finns i ett förråd i entrén.
Match A-laget: sätt bordet vid entrén där man också betalar inträde.
Match JAS-laget: sätt bordet inne i hallen nere i vänstra hörnet så är det nära skåpet.
Sätt upp kioskvarorna snyggt och inbjudande.
• Sätt på kaffe. Kaffebryggare finns i hallen.
Sätt i gång toastjärnet. Förlängningssladd finns.
Sätt upp skyltar med swishnummer (gärna flera så blir det tydligt).
• ”Städa”/plocka upp och håll snyggt i hallen.
Papperskorg finns vid entrén som ni kan flytta dit ni har kiosken.
Återvinningskärl finns under läktaren.
• Sätt tillbaka alla varor som är kvar i skåpet.
Skicka gärna ett sms till Katarina Rödlund, 0709-72 62 25 om ni har några frågor eller
om det är något som fattas så ser jag till att det kommer dit till nästa match.  
• Domare: Domarnas ersättning betalas ut till deras bankkonton, inga kontanta pengar
från kassan längre. Domarkvittenser att fylla i ligger utanför kansliet på den låga bänken.
Vi bjuder alltid våra domare på kaffe/dricka, hembakt eller korv/toast.
• Kontantkassan:
Före match/sammandrag: SMS:a någon av följande personer för att få koden till värdeskåpet
i god tid innan matchdag (koden byts med jämna mellanrum):
Gunillla Karlsson: 0702-90 42 65
Katarina Rödlund: 0709-72 62 25
Sofia Svensson: 0705-63 13 22
Kontantkassan finns i ett värdeskåp i högra förrådet (märkt förråd 2) i klubbstugan.
Det ska alltid ligga 500:- i växelpengar i kassan från start.
Efter match/sammandrag: räkna kassan, låt 500:- ligga kvar som växelkassa, redovisa försäljningen
genom att fylla i pappret som ligger i kassan och lägg redovisningen samt övriga pengar i ett kuvert.
Lås in kassan + kuvert i värdeskåpet i klubbstugan.



Hoppas ni får en fin kiosktid med mycket försäljning!
Hälsningar Jessica, Åse, Maria och Katarina

KIOSKRUTINER
TRÄSLÖVSLÄGE IF

ANKARHALLEN

RUTINER FÖR KIOSKEN I ANKARHALLEN
• Nycklar till nya kiosken, frys och förråd hänger i det högra förrådet (märkt förråd 2) i klubbhuset.
Dit har tränarna nyckel.
• Sätt på kaffe och te, instruktioner till kaffekokare hänger på väggen. Ta ut hembakt (om du inte har
med eget), korv, korvbröd och toast ur frysen som står inne i kiosken. Är det slut där så finns det mer inne
i klubblokalen. Fyll upp godis och dricka. Det finns bakom den stängda dörren i kiosken. Det finns ett litet
lager till inne i klubbhuset om det skulle fattas något.
• När det spelas minst två matcher i följd ska toast och/eller korv med bröd säljas (det sitter ett spelschema
i kiosken). OBS! När ni kokar korv måste den röda termostatsladden ligga i korvvattnet HELA tiden.
• Ketchup, senap och små mjölkpaket finns i kylskåpet i kiosken och mer att fylla på finns
inne i förrådet.
• När ni är redo att sälja så ska de två beachflaggorna ALLTID sättas ut + skyltar + Panta Mera-behållare.
Beachflaggorna står inne i klubbhuset. Kom ihåg att ta in dem igen.
• Förbered matchtavlan så att den är igång om det är fotbollsmatch.
• När ni är klara med kiosken ska den vara uppfylld med varor. Kiosken ska vara städad,
sopsäckar bytta (sopor kastas i de gröna behållarna utanför klubbstugan).
• Sopa utanför kiosken och torka av borden.  
• Plocka upp eventuellt skräp inne i hallen.
• Är pantsäckarna fulla eller om någon har lämnat in säckar så ställ dem inne i klubbhuset eller om
du har nycklar till container ställ dem där.
GLÖM INTE ATT LÅSA ALLT SOM NI HAR LÅST UPP!
• Domare: Domarnas ersättning betalas ut till deras bankkonton, inga kontanta pengar
från kassan längre. Domarkvittenser att fylla i ligger utanför kansliet på den låga bänken.
Vi bjuder alltid våra domare på kaffe/dricka, hembakt eller korv/toast.
• Kontantkassan:
Före match/sammandrag: SMS:a någon av följande personer för att få koden till värdeskåpet
i god tid innan matchdag (koden byts med jämna mellanrum):
Gunillla Karlsson: 0702-90 42 65
Katarina Rödlund: 0709-72 62 25
Sofia Svensson: 0705-63 13 22
Kontantkassan finns i ett värdeskåp i högra förrådet (märkt förråd 2) i klubbstugan. Det ska alltid ligga
500:- i växelpengar i kassan från start.
Efter match/sammandrag: Räkna kassan, låt 500:- ligga kvar som växelkassa, redovisa försäljningen
genom att fylla i pappret som ligger i kassan och lägg redovisningen samt övriga pengar i ett kuvert.
Lås in kassan + kuvert i värdeskåpet i klubbstugan.
• Kioskansvarig: Katarina Rödlund 0709-72 62 25 och Jessica Ekman 0725-59 12 73, Maria och Åse.


Hoppas ni får en fin kiosktid med mycket försäljning!

Hälsningar Jessica, Åse, Maria och Katarina

