IK Gauthiods kioskverksamhet 2017

(170402)

Välkomna till ett nytt härligt fotbollsår!
Syftet med kioskens öppettider är att få en trevlig plats att träffas på när vi har matcher för
hemmalagets och gästande lags publik mm. Det är mycket viktigt att när något lag i klubben
har hemmamatch så har IK Gauthiod öppen sin kiosk. Vi har alltså beslutat att ha stängt
kiosken då det inte är något aktivitet eller bara träningar på Lunnevi IP.

Kiosken ska vara öppen vid ALLA matcher oavsett vilken dag i veckan och oavsett vilket lag
som spelar.

Lagens kioskansvariga:
ansvarar för att bemanna stora kiosken med 2 personer på vardagsmatcher. Om det är
någon ”större” match förutom A-lag kan det vara bra om någon ytterligare person kan
hjälpa till om det kör ihop sig. Viktigt att vara på plats minst en timma före matcher för att
starta upp, så kolla starttiderna.
På dam och herrs A-lagsmatcher ska båda kioskerna vara öppna vid derby och 1-krona och
då behövs 4 st i Stora kiosken och 1 st i ”Lilla Röda”. Halva bemanning ska vara på plats två
timmar innan match för att vara i fas då publik kommer och att domarkorgarna ska vara
klara i tid. 8 st bollkallar behövs på A-lags matcher dam och herr.
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!!!
Kioskansvariga i lagen ansvarar för kassan. 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.

Kassan och nycklar lämnas med fördel vidare direkt till nästa jourlag när era veckor är slut.
Det är även viktigt att hålla koll på om matcher blir ändrade på något sätt, kansliet har koll
så ring Nina eller Irén på 0514-51120 eller gå upp till dem för att få rätt info.
Ni kan även kolla på nätet och då rekommenderas: Västergötlands fotbollsförbund –
föreningar – sök fram IK Gauthiod eller – visa förening – föreningens hemma matcher.

I kiosken finner ni anvisningar till hur den fungerar. Till ”Lilla Röda” finns en egen skrift i stora
kiosken eftersom alla varor får köras dit och ifrån vid varje A-lags match.
Särskilda anvisningar vid A-lags matcher finns i kiosken. Viktigt att ordna lag och
domarkorgar så de kan hämtas minst 1 ½ timma före match av matchvärdar.
8 st bollkallar behöver vara på plats 45 minuter före matchstart. Västar till dom finns i
kiosken. De ska efter matchen städa runt planen och de får därefter frukt och dricka (inget
godis)
Lagen har möjlighet att sälja lotter som står i hink under bänken. De kostar 2 kr/st och
vinsten är en godispåse på slutsiffra 5. Hälften av förtjänsten av lottförsäljningen går till
lagets kassa via kansliet varför det är viktigt att alla lottpengarna redovisas separat med info
om vilket lag som sålt.
VIKTIGT att aldrig lämna några pengar i kiosken över natten!!
Städa! Lämna kiosken som du vill öppna den.
Ställ undan godis i skåpen, Lås dörren och luckor ordentligt, tyvärr får vi ovälkommet besök
ändå ibland men då tar det längre tid för dem att få det med sig.
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.
Vi nekar swish-betalning med belopp under 10 kr.

Ni är alltid välkomna att höra av er vid frågor eller funderingar!
Hälsningar
Nina Hermansson

070-7657792

Annika Eriksson

0702-785316

Annika Jansson

0733-721911

Carola Henriksson

070-3592169
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