P06/07 Arbetsschema Kiosk 2019 – v.18 - uppdaterat
Bakar 50 kakor var: Arvid, Dino, Gustav och Max. Se mer under Bakning.
Lämnas onsdag 1 maj.

Arbetstid

Vem

Match

Bollkallar/Övrigt

Onsdag 1 maj
Kl. 13.30 – 16.30
Kl. 16.30 – 19.30

Rayan/Olle
Hugo/Kamal

P06/07 (matchstart kl. 15.00)
U-lag dam (matchstart kl. 17.00)

Gör ev. iordning korgar till
domare/bortalag inför U-lag
dammatchen

Fredag 3 maj
Kl. 16.30 – 19.30

Alvin/Omar

P09 (matchstart kl. 18.00)

Lördag 4 maj
Kl. 12.00 – 15.30
Kl. 13.00 – 16.30
Kl. 16.00 – 19.00

Viktor/Hampus
Robin/Olliver
Alvin/Omar

Herr A (matchstart kl. 14.00)

Söndag 5 maj
Kl. 09.30 – 13.00

Emil/Rayan

F07 (matchstart kl. 11.00)

Kl. 13.00 – 16.30

Brian/Olle

Dam A (matchstart kl. 14.00)

Kl. 16.00 – 20.00

Stig/Dino

F08/09 (matchstart kl. 16.30)
U-lag dam (matchstart kl. 17.00)
P08 (matchstart kl. 18.00)

P06/07 (matchstart kl. 17.00)

Bollkallar (kl. 13-16)
Viktor, Hampus, Robin, Max,
Olliver, Gustav, Alvin, Omar

Gör iordning korgar till
domare/bortalag inför
dammatchen
Bollkallar (kl.13-16)
Brian, Olle, Hugo, Tim, Ludvig,
Arvid, Emil, Viktor
Under dammatchen görs ev. korgar
iordning till domare/bortalag inför Ulag dammatchen

Om ni inte kan så byt med varandra!!
Har ni frågor eller funderingar så hör av Er till mig (mer info på följande sida).
/Annika (Viktors mamma) 0733-72 19 11

IK Gauthiods kioskverksamhet 2019
Kiosken ska vara öppen vid ALLA matcher oavsett vilken dag i veckan och oavsett vilket lag
som spelar.
Vi nekar swish-betalning med belopp under 10 kr.
Gratis fika till de personer med årskort där det står på baksidan.
I kassaskrinet ska det finnas växelkassa om 1100 kr. Räkna kassan varje dag och lägg
inkomsterna i påse med datum, signatur och vilket lag. Inlämning av räknade pengar görs på
Kansliet på angivna öppettider 1-5 dagar i veckan beroende på hur stor kassan blir, eller via
kontakt med Nina Hermansson.
(I kassaskrinet ska det även finnas en växelkassa till ”Lilla Röda” på 500 kr. Redovisa kassan
för Lilla Röda i separat påse med: röda kiosken, signatur, datum och vilket lag.)
VIKTIGT att aldrig lämna några pengar i kiosken över natten!!
Inför v 18 ska vi få nyckel och kassa av F07 och ska sen lämna till F11.
Inför v 39 ska vi få nyckel och kassa av F10/P10 och ska sen lämna till F05.
I kiosken finns anvisningar med vad som ska göras.
Viktigt att ordna lag- och domarkorgar så de kan hämtas minst 1 ½ timma före match av
matchvärdar (Korgar ev. även till U-lag Dam).
Städa! Lämna kiosken som du vill öppna den.
Ställ undan godis i skåpen, lås dörren och luckor ordentligt!
Behövs något köpas in så sms Nina, eller är det akut så åk och köp och ta pengar ur kassan
och lägg i kvittot i dagens räknade kassa. Mjölk – köp laktosfri så det passar alla.
Nina kommer lägga en lista med ”behov av inköp” i kiosken för att kontrollera vid varje
veckoslut.
Bollkallar
Västar finns i kiosken. De ska efter matchen städa runt planen och de får därefter korv och
dricka (inget godis).
Bakning
Varje vecka ska det bakas minst 200 kakor, de ska kunna säljas för 10 kr/st så tänk på
storleken och glöm inte innehållsförteckning och datum. Ibland kan det vara bra att även baka
glutenfritt, mjölkfritt och sockerfritt så det inte tar helt slut, vi vill ju att alla ska
kunna fika hos oss. Det är viktigt att stämma av så det finns kakor inför A-lagsmatcherna,
annars behövs det bakas flera.
Tänk även på att det ska vara nötfria kakor!!!
(Kontakt Nina: 076-0051120)

