Försälining GAcup
- Säljtryck
Välfyllt, fräscht och rent. (vem vill handla i en halvtom smutsig butik?)
Om varor saknas ring Mary Blomberg 073-6932650 eller Ove Kolmodin 070-5920706 vid
övriga ev. frågor gällande penninghantering ring Christina Fingal-Hammel 070-2577618

- Städning
Alla funktionärer städar både runt kiosker och på läktare. Lämpligt att göra vid skiftbyte då
det finns dubbel bemanning en stund. Se särskild städinstruktion.

- Kontanthantering
Lägg undan sedlar efterhand i kassaskrinets nedre fack i Forexpåse. Bunta sedlar i samma
valör åt samma håll. Mynt fylls på i rör. Vi skall inte "skylta" med pengar.
Kassorna hämtas kontinuerligt av särskilda funktionärer enligt foton på nästa sida.

- Kläder
Funktionärsklädsel är orange T-shirt med logga på (Lämna över till nästa arbetsgång)

- Förtäring
GA-cup är en mycket viktig intäktskälla för klubben och vi måste hålla ned svinnet. Alla
förväntas betala för sin förtäring annars spårar det lätt ur. Det är OK att ta kaffe eller te, det
är gränsdragningen. Om du köper korv eller något annat ätbart så stå inte i kiosken och ät,
det ger inget bra intryck.

- Försäljning STADIUM:s varor
Vi kommer sälja t-shirt och vattenflaska åt Stadium, försäljning görs via samma kassa och
swishnummer som övrig kiosk.

- Försäljning Lotter
Vi säljer även lotter á 50 kr, försäljning görs via samma kassa och swishnummer som övrig
kiosk. Dragning i ICA Maxi Arena kl 18.30 söndag den 27/1. Lotten rives av, spara blocket.
Tar lotterna slut, kontakta Kurt på 0708 474 134 eller Krister på 0705 501 099.

- Utlämning av lagad MAT från Rest. Visborg
Detta sker i Södervärns Matsal och berör inte kioskpersonal. Lunch 11-13, middag 17-19.

Stort TACK för din insats och

LYCKA TILL

Nedanstående personer har behörighet att hämta pengar från
kassan, detta för vidareponering.
Vid osäkerhet, ring ordf. Jonas Dahlström 0702 28 44 04

